
અમાર% િમ',  શશીબ+ન પ.લ ક1થી 
દિ4ણ ગ7જરાતના ક%ઠા િવ<તારની એક ક+વત 
સ%ભ@યા કરી B :  ‘ભરવાડો બાE િદવસનો 
Fતકારો; સાત ગાભણી,  સાત દGઝણી 1 
અલિખય%નો પાર નહK.’

Lર ! … ડાય<પોરાની ગ7જરી MNલી B; 
હાક વાગત% O કોઈ ડોકાયા Q સૌ વરણાિગયા 
હાટડી મ%ડી1 Tઠા B; Qડાગર UVW ચYલા B; 
કીિડયાર7Z ઊભરાઈ ર\7Z B; ટGZકામ%, ]પલો ^રમ% 
B !

વાર7, … _શપર_શ છવાઈ ગ7જરાતી 
અાલમમ% કોઈપણ શ7ભ  aસZb ર%દલ Qડવાનો ચાલ 
B. આઠ િદવસ dધી આનZદમZગળ  વતg B.  ર%દલ1 

રાh  કરવા અ1 Qના iવj aસZગની યાદ આપી,  Qની 
સરસાઈ બતાવવા,  ર%દલનો ઘોડો lZદવા મા. 
ર%દલની mઇ1 બોલાવાય B.

ર%દલ એટV રoા_વી, રoા_,  Fયjની પpી. 
Fયjની iM આખા ભારતવષjમ% rયાs થઈ B. 
ભગવદ્ગોમZડળ િવગQ નuv B Q અwસાર, Fયjની 
iM મા. સા4ાત ્Fયjન% દશjન કરવા1 બદV Qન% 
xતj <વyપન% દશjન કરવાની zિ{ બZધાઈ અ1 Qન% 
ધીEધીE મZિદરો બZધાય%. Qમ% સાકાર _વ તરીW 
Fયjની iM થવા મ%ડી. પછી કાલ%તE Fયj1 iO 
અ1 Qની <'ી1 ન iO,  એ અયો|ય લાગવાથી 
Fયjની <'ીની iM <'ીઓએ કરવા મ%ડી.  એ Fયjની  <'ી Q રoા_ W ર%દલ. 

રoા_ એટV માતા. ગ7જરાતમ% સીમZત aસZb માતાની <થાપના થાય B, એટV 
W સાત Mતન% ધા~ય વાવી જવારા ઉગાડવામ% આ] B. બા^ઠ ઉપર Qમની 
<થાપના કરી Wળના <તZભની મ%ડવી બનાવી Q1 વ<'ોથી આ�છાિદત કરવામ% 
આ] B. … ક+ B W ર%દલની mઇ સાધારણ રીQ dતાર, ક7Zભાર W એવ% 
વસવાયા Mતની હોય B. ઘણીવાર તો Q વાળZદ પણ હોય B. ઘણીવાર ર%દલ 

સા� Mગ QY B. Mગ Qડવાનો ભપકો જ7દો B. Qમ% Fયj_વની iM વધાE 
શા<'ીય રીQ કરવામ%  આ] B.  ર%દલ QડવાwZ એક મોટ7Z કારણ ર%દલ1 �શ 
કરવ% એ B, પણ Qથી વ� Fયj_વ1 �શ કરવા એ B.

હ], દો<ત મારા, અા યાયાવરી પZખીઅોની નાત ચણવા અા], 

Qવાકમ%, ચોNર ડાય<પોરી માતાના Mગ Qડવાન% ટાણ% મZડાય% ^. અ1 
mઇઅોએ, અ1 વળી Q1 <થા1 mવાઅોએ પણ, ઘોડો lZદવાની ભભક, 
અહKતહK, ^મ�ર, મારી જ Mણવી.

… પરZ�, ભઈલા, ધીરા ખમી iછીએ W અા ‘ડાય<પોરા સાિહ�ય’, 

ભલા, કઈ બલા B ? ‘અવ�ચીન ગ7જરાતી સાિહ�યની િવકાસEખા−૫’ના, �� 
335-343 પર પથરાયા, प"रिश&-३મ%, ધીર7ભાઈ ઠાકર નuv B : 

‘ડાય<પોિરક સાિહ�ય ગ7જરાતી સાિહ�યના ��ય 
aવાહની શાખા જ B. એwZ સજjન ગ7જરાતી 
સાિહ�યન% <વી�ત અ1 પરZપરા1 અવલZબી1 થાય 
B. Qની રચના િવ_શી સમાજની વ�� થતી હોવા1 
કાર� િવષય િવ_શમ%ન% અwભવ-અવલોકનો હોય 

અ1 િવ_શિ<થત rયિ�ના hવનનો સZ<કારઘ� W 
િવ_શની ધરતી પર વસી1 િવ_શી સમાજની તાસીર 
દશ�],  Qની િવિશ�તા1 <વાwભવ �ારા ઉપસાવી 
અા� Q ડાય<પોિરક સાિહ�ય એમ rયા�યા બ%ધી 
શકાય. પણ સામા~ય રીQ િવ_શમ% વસતા Vખકોન% 
તમામ લખાણો1 ડાય<પોિરક સાિહ�ય ગણવામ% 
અા] B. એમ ડાય<પોિરક Wવળ <થળવાચક નહK 
પણ ગ7ણવાચક શ�દ B, િવ_શીય સમાજનો સZ<કાર 
દશ�વતી પિરભાષા B એમ સમજ�Z ^ઈએ.’ 
‘શG~ય’ પાલન�રી ગાય B Qમ, ‘િહ�મત બોલી 
અ�ાTલી / સાત સમ~દર તરવા ચાલી / �ાE કોઈ 
નાવ અWલી’ની Oમ,  દોરીલોટોખલીતો લઈ1 સ�કા, 
T સ�કાથી _શાવર ગ�લા અાપણા લોકો1 વાચા 
અાપ�Z ગ7જરાતી સાિહ�ય અાિ�W Qમ જ અાથમણી 
કોE અા]લા મોટામ<સ _શોમ% સજ��Z ર\7Z B. 
ધીર7ભાઈ ક+ B Qમ, ‘પણ સામા~ય રીQ િવ_શમ% 
વસતા Vખકોન% તમામ લખાણો1 ડાય<પોિરક 
સાિહ�ય ગણવામ% અા] B.’  − અા લગીર યો|ય 
નથી. QમwZ તમામ સાિહ�ય ડાય<પોિરક નથી જ 

નથી. ગ7જરાતી ડાય<પોિરક �'ોમ% ફ� વસવાટ કરવા1 કાર� પોતાwZ સજ��Z 
તમામ સાિહ�ય ડાય<પોિરક બન�Z નથી Q Qનો પાયાનો એક િનયમ B.

મwભાઈ પZચોળી ‘દશjW’  ‘ઇિતહાસ અ1 Wળવણી’મ% નu� Z B Qમ, 
‘કાટવાળા વાસણમ% દGધ જમાવીએ તો Q દહKથી ¡ર ચY B. Q�Z અZદરની 
અિવ¢ા1 દGર કય� પ+લ% Nળ]લી િસિ£ િવ¤ પણ બન�Z _ખા Z B.’  મા. 
aથમ પ+લ%, ડાય<પોિરક સાિહ�ય બાબત અા ક+વાતી અિવ¢ા1 દGર કરીએ. 

ઇ~ટર1ટી ¥ાનકોશ િવિકપીિડયાના જણાrયા �જબ, અNિરકાના એક 
Mણીતા રા�નીિતશા<'ના aા�યાપક, િવિલયમ ¦�ા1,  1991મ% aકાિશત 
એક Vખ વા., િવિવધ <થળ%તિરત સ�દાયોથી ડાય<પોિરક સ�દાયના તફાવત 
બાબત છએક �§ાઅોની છણાવટ કરી B. These included criteria that 

the group maintains a myth or  collective memory of their 
homeland;  they  regard their  ancestral homeland as  their  true 
home, to  which they  will eventually  return; being  committed 
to the restoration or  maintenance of that homeland; and they 
relate ‘personally  or  vicariously’ to the homeland to a point 
where it shapes their  identity. ¦�ાનની rયા�યાઓ યહGદી 
ડાય<પોરાના િવચારથી aભાિવત હોવા છત%, Qમ� અા  સZ¥ાના િવ<તરતા 
ઉપયોગનો <વીકાર કય¨ B. 

અોિપિનયન
यो व$ भ&मा तत् स,खम्।
ત()ી : િવ,લ ક/યાણી
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‘हम न पीठ्ठ& 4, न प5धर 4; हम हम 4 …’                       • િવ,લ ક/યાણી

‘માવhભાઈ �Zબઈવાળા’નો અફલા©ન 
એક �લૉગ B. ઝાઝી મ+નQ, કસવાળી સામ«ી 
Qમ� સતત પીર¦ રાખી B. ભરત ગ%ધીના 
સZગીQ મઢી 1 મoા Yના <વરમ%, અાપણા 
મહ{ર શાયર ‘શG~ય’  પાલન�રીની એક રચના, 
‘સાત સમ~દર તરવા ચાલી’, પણ Qમ% તરતી 
Nલાઈ B :   
            સાત સમ~દર તરવા  ચાલી

�ાE  કોઈ   નાવ  અWલી
આપ�દીwZ શાસન   ડો Z
પાખZડીwZ   આસન   ડો Z
હાશ  કહી  હરખાયો  ઈ®ર
‘શG~�’  �% લીલા  સZWલી
સાત સમ~દર તરવા  ચાલી
�ાE  કોઈ   નાવ  અWલી
સાત સમ~દર તરવા  ચાલી
�ાE  કોઈ   નાવ  અWલી
ઝZઝા  બોલી  ખ�મા  ખ�મા
િહ�મત  બોલી  અ�ાTલી
સાત સમ~દર તરવા  ચાલી
�ાE  કોઈ   નાવ  અWલી
                       - ‘શ@Aય’ પાલન,રી



ઓિપિનયન
• "ઓિપિનયન" ગ'જરાતી ભાષા/0 ઇ2ટર4ટી 
માિસક િવચારપ: ; અ4 દર માસની ૨૬મી 
તારી@ બહાર પC ;.

• "ઓિપિનયન"ના વDચક ગE F અ0કથી થઈ શકાય 
;. રસ ધરાવનારાઅોએ સMવN પોતાનો ‘ઇ.મOલ 
અાઈ.ડી.’ મોકલવો જRરી બ4 ;. 

• "ઓિપિનયન"મD શS હોય MયD Tધી UVરખબર 
ન Xવાની અમારી 4મ ;.

• એમD YયZ થતા િવચારો મા[ની જવાબદારી \ 
F Xખકોની ;.

• "ઓિપિનયન"નD ધોરણ અ4 ^વRપ4 અ/લ_ી4 
Xખકોએ પોતાની `િતઓ મોકલવી. હાલ 
aર^કાર/0 ધોરણ નથી. પર0b છપાdલી `િતના 
Xખક4 \ F અ0ક eટ મોકલવાની fથા ;.

• લખાણ શાહીથી ચોgખા અ_N અ4 કાગળની 
એક જ બાજ'એ લખi0. નનામા Xખો અ^વી`ત 
બનj.

• ભાષા સારી માઠી હj F4 િવl લખનાN જરા 
પણ અચકાવા/0 નથી. અમારી શિZ fમાm અE 
Tધારી લઈશ'0. ઓછામD ઓછી ગ'જરાતી Uણનાર 
વાચક પણ સામિયકની મારફF \ટલી દાદ લઈ 
શo Fટલી દાદ pવી એ અE અમારી ફરજ 
સમજશ'0.

• \ઓ લખી ન શકતા હોય Fઓ બીUની પાq 
લખાવી4 લખાણ મોકલી શo ;.

----------------
•

સ0પાદકીય પ:Yયવહાર
"ઓિપિનયન"
‘Holly Cottage’,                                                

13 Ferring Close,  
HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.]

e.mail : 
vipoolkalyani.opinion@btinternet.com

•
ભારત મા[ સ0પકr/0 sકાt

Villa Bellevue, 30, Avantikabai Gokhale 
Street, Opera House, MUMBAI - 400 004

e.mail : bharti_parekh@hotmail.com

સ0પકr : ભારતીબVન પાNખ
----------------

“અોિપિનયન”/0 અા િડિજટલ અવતરણ 
;. અ4 ગમતાનો ગ'લાલ કરવાની દNક4 

રUમU જ હોય.

બી# તરફ, 2005ના  અરસામ,, અ-િરકાના 
એક સમાજશા34ી રોજસ6 789ક: ડાય3પોરા નામક 
સ>?ાના થત, િવ3તરણની રજCઅાત કરી D.  He 
suggests  that one element of this 
expansion in use ‘involves the application 
of the term diaspora to an ever-
broadening set of cases: essentially to any 
and every nameable population category 
that is  to some extent dispersed in space’. 
Brubaker  has  used the WorldCat 
database to  show that 17 out of the 18 
books  on diaspora published between 
1900 and 1910 were on the Jewish 
diaspora. The majority of works in the 
1960s  were also about the Jewish 
diaspora, but in 2002 only two  out of 20 
books  sampled (out of a total of 253) 
were about the Jewish case, with a total 
of eight different diasporas covered.

‘નમ3કાર - અાિEકાના’ નામક જCથની 
FબGઇજ પર ડાય3પોરા અ>I અાવી મતલબનો ફકરો 
Kવા મL D : The term diaspora refers  to 
the movement of any population sharing 
common ethnic identity who were either 
forced to  leave or voluntarily  left their 
settled territory, and became residents  in 
areas  often far  remote from the former. 
Diasporic cultural development often 
assumes  a different course from that of 
the population in the original place of 
settlement. It tends  to vary in culture, 
traditions  and other factors  between 
remotely separated communities. The last 
vestiges  of cultural affiliation in a 
diaspora is often found in community 
resistance to language change and in 
maintenance of traditional religious 
practice.

Mર ! … ‘NિOધન D Qવ, સાચા ?’, ના- 
એક Sખમ,, શUSષ Wવાણી,  “ન,દીકાર”ના માચ6, 
2010ના અ>કમ,, નYZ D :  ‘સાચો નાટ\કાર #વનના 
દ:ક ]હ:,  દ:ક ]સ>I નાટક_ ખાતો-પીતો હોય D. એ 

વ,` D,  પચાF D, જ8એ D, પચાF D. અaભF D. _ 
એમ,થી અિભcયd થવા મથe> સઘg> hદયમ, 
સ>ઘરતો, સ>િવતiમ, ઊતારતો, સાચવતો રk D.  કઈ 
mn, કયા ચોઘિડo, કયા િનિમpq અ_ કઈ કથા-પા4 
rG એ નાટક_ અાકાર અાપs t કદાચ, uણતો નથી; 
કદાચ, vw vw un D Q પોt xા:ક અાy> અાy> રચી 
કાઢs !’

ડાય3પોરા બાબત, ગ8જરાતી ડાય3પોરા અ>I, 
ગ8જરાતી ડાય3પોિરક સાિહ|ય િવs અાપણી માદરી 
જબાનના િવ}ાનો અા Qડાના સા`સાચ ભોિમયા બની 
uય t િદવસના સહજ 3વાભાિવક અોરતા જ હોય. 
પર>e અા~ અાપણા �4મ, tનો અભાવ D અ_ x,ક 
x,ક અ�િરયાઅો પોતાની અ�રપો ઢ,કવા ખાબકી 
લીધા દીધા ક: D. અા અાપણી કમનસીબી D. 

રાજકોટમ, અબીહાલ ‘ગ8જરાતી ડાય3પોરા 
સાિહ|ય :  વલણો અ_ વkણો’  ના- એક પિરસ>વાદa> 
અાયોજ થo�>. મોટીમ3સ તાસમ, પથરાયા �રમ,ના 

લાડવા પર ખસખસ ભભરાવીએ tમ નામોનો ય અહ� 
છ>ટકાવ થoલો. tની 4ી#  9ઠકa> અ�યmપદ મા: 
uળવવાa> હe> tમ વ,ચી હ8> િદ��ઢ હતો. હ8> તો 
િવલાયતમ, છ8>.  કોઈએ અા પિરસ>વાદ િમ� મ_ 
અાગોતરી પડ�છ કરી નથી અ_ અાજ લગી અિધ�ત 

અામ>4ણ ��ધ, પણ મોકલા�> નથી ! … યોજના અ_ 
cયવ3થા_ ના- અા બધી લોSલોલ … Q��ીય 
‘સાિહ|ય અકા�મી’ પા�થી કોઈક લાગો Sવાનો અહ� 
9ત હોય તો ય નવાઈ નહ� ! 

પkS ઝાટQ થ�> Q નોત:લા સ�હમ, અ_ 
�ોતાવગ6મ, Qવી છાપ Gદા થઈ હોય ? ‘Gલા’  હાજરી 
માWના ]માણપ4_ સાર8 હાજર કરાoલા ‘બચાઇડા’ 
�ોતાવગ6_ તો કદાચ ઝાઝી ગતાગમ ન ય હોય, પર>e 

બાકીસાકી ? િવFક �હ3પિતની ધuપતાકા લઈ_ 
અહ�તહ� uતરાએ નીકળી પડતા અાયોજકો અ_ 
ભાષિણયાઅો_ માW કદાચ નવાઈ ન પણ હોય ! 
યાયાવરી પ>ખીની જમાત_ શ8> લા��> હોય ? … કોણ 

un ? … કોણ કks ? … અાપણો તો સ>3�ત 
સમાજ કkવાય D, |યા: અા અાવો t Qવો ‘િવFક’ ?

નાનાભાઈ ભ�q ‘ગ�હપિત_’ નામક ચોપડીમ, 
લ��> D : ‘માખિણયો એ મા4 છા4ાલયની નહ� પણ 

અાખા જગતની િવ�િત D.  �, �, મa�યની 
નબળાઈ D, �, �, કાન કાચા D, �, �, અ,M 
અ>ધાપો D, �, �, હલકા 3વાથ6 અ_ રાગ}qષ ભય� 
D, �, �, હUય, છીછર, D, |ય, |ય, માખિણયો 
જ��યા િવના રkતો જ નથી. અાવા માખિણયા 
લોકોએ મોટ, મોટ, રા�ો ઊથલાવી પાડ�, D, 
]uઅોના ક�યાણમાગ નો અવરોધ કય  D, મોટા 
મોટા અા�મોમ, ¡ર વાcય, D, સ>3કારી ક8ટ8>બોમ, ચીરા 
પડ�ા D અ_ હ#  અા~ પણ જગતમ, શ8> શ8> કરી ર¢ા 
D.’

અાપણા અા વણMડાoલા �4મ, ય અાવી 
‘િવ�િતઅો’ની કોઈ કમી નથી. અમાસની ઘોર અ>ધારી 
રાt ય,  વળી,  અામtમ �ખા �તી Kવા મળી પણ 

uય ! … ~વા અાપણા નસીબ ! … અ_ tમ છત,, 
અા £¤q િવચારલmી વાદ-સ>વાદ જ અાવ¥યક D, 
cયિdલmી નહ�.  

વાર8, ‘પોતાના 'ઘરવાળાઓ_' માલામાલ કરી 
ર¢ા D NRI’ ના- એક બાતમી 26  નF�બર 
2011ના “િદcય ભા3કર”મ, વ,ચવામ, અાવી : 

ભારતના લોકો િવ�શોમ, પUસા કમાવાના 
મામલામ, તો આગળ D જ,  ભારતમ, રkનાર પોતાના 
પિરવારના લોકો_ પણ tનો ફાયદો પહYચાડવામ, 
tઓ પાછળ નથી. 2010-11ના વષ6 દર�યાન 
િવ�શોમ, વસી રkલા ભારતના લોકોએ �શમ, 56 
અબજ ડોલરની રકમ મોકલી D. આ tનાથી અગાઉના 
વષ6ની સરખામણીમ, 9 અબજ ડોલર વ© D.  ]વાસી 
ભારતીય મામલાઓના મ>4ી વાયલાર રિવએ ut આ 
વાતની માિહતી આપી.  tમn કª8> Q �શમ, 
2010-11મ, 55.9 અબજ ડોલરના મનીઓડ6ર 
(િવ�શમ,  વ�લા ભારતીયો }ારા મોકલવામ, આFલા 
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નાણ$) મોક(યા *. +શમ$ 2009-10મ$ 53.9 

અબજ ડોલર34 5િમટ8સ આ;<4 હ>4, ?ા5 
2008-09મ$ આ રકમ 46.9 અબજ ડોલરની 
રહી હતી.  િવC DEF આની પHલ$ જ આ 
વષJમ$ જ પોતાના િરપોટJમ$ કKL4 હ>4 F Mવાસી 
ભારતીયો Oારા 2010-11મ$ 55 અબજ 
ડોલરની રકમ મોકલાP Qવી આશા *.

પર+R વસી જમાત34 ધન અામ ફરી 
ફરી લોહU4બક સાિબત બV *.  અV દ5ક 
XYમ$, અાવી અાવી અસર અાZ અ3ભવવા 
મ[ *. તો સાિહ\ય XY કોરL4ક] Fમ કરી રહી 
^ય ? શાસનથી મ$ડી ખાનગી XY પણ અા 
સારL bવાભાિવક બાકાત નથી.  અા સમ^ય *, 

Fટcક અ4R અાવકાયJ પણ *. પર4> અા ચાલ 
એકમાગf અાજ gધી રhો *. જગતભરમ$ 
પથરાઈ ગLજરાતી જમાતV શો લાભ મjયો ? 
શો મ[ ? ઉlમ વહ8ચવા34 બન>4 હોય Qવો 
અ3ભવ નથી;  Z ક4ઈ mવા પામીએ છીએ Q 
કoતરાV ^p F ચાનકી ધરત$ હોય F પછી કોઈક 
‘ધરમકરમ’ના  ભાવમ$ કીિડયારL4 qરવાના ઘાટ 
હોય, Qમ દીs * !  

લ4ડનથી અમદાવાદ34 અ4તર 6,840.11 
િકલોિમટર યાV F 4,250.36 માઈલ34 *. 
િવમાન વાt 8  કલાક, 49 િમિનટ34 જ *ટL4 *. 
અuિરકાથી હP વારસા34 વતન પ4દરવીસ 
કલાકV અ4ત5 જ પv *.  સમાજનો Fટલોક વગJ 
D પ$દv gખી બનતો ગયો *. પિરણાu 
અાવન^વન સHલીસ] બની *. 

થોડા  સમય પHલ$,  અuિરકાિનવાસી 
સાિહ\યકાર અV ^ણીતા શHરી નટવર ગ$ધીનો 
એક cખ ‘ગLજરાતી ડાયbપોરા cખન - 
bવત4Yતાની હાકલ’ નPwબર 2010ના 
“અોિપિનયન”મ$ અxcખ yz Mગટ ક5લો. અા 
અV અાવા  સ4દભ{મ$, Qમ$ની મોટા ભાગની 
બાબતો અાZ ય Mb>ત *.

નટવરભાઈના મત |જબ,  ગLજરાતી 
ડાયbપોરી જગતના ‘ગLજરાતી cખકોએ હP 
અવbથાવાન બન}4 mઈએ અV પોતા પર જ 

અાધાર રાખવો mઈએ. પોતાના ~ળ વતનન$ 
કોઈક MમાણપYની Qમp અાશા અz�ા 
રાખવી નહ� mઈએ Fમ F Qવ$ Qવ$ ઉછીન$ 
સઘળ$ MમાણપYોની �કમત સહજ bવાભાિવક 
કોડીની પણ ઠરતી નથી.  Qમની અહ�ની 
સાિહિ\યક M�િlઅોની સરાહના uળવવા 
સબબ ભારત ભણી સતત ગોઠવા�લી Qમની 
નજર ઊઠાવી લઈ, Qમp Qમની અા સાિહિ\યક 
સ$કળ તોડી કાઢવી  mઈએ.  Qમના અા વસવાટી 
�વનમ$ ^તભાતની રિસક વાતો ભરી પડી *. 
Q િવRન$ લખાણો Qમp કરવ$ mઈએ. અા 
બધા અ3ભવોV બોલતા કરવા mઈએ. …

નટવર ગ$ધીનો અાખરી ફકરો ભા5 
�ચક * : ‘સાિહિ\યક સ4bથાઅોએ Qમ જ 

અકાદમીઅોએ અહ�ન$ વાતાવરણV સા3કoળ 

સાિહ\યcખન થાય Q માt  સિ�યપp લાગી પડ}4 
mઈએ.  અહ�ના વાતાવરણV �યાનમ$ લઈV �bતક 
Mકાશનન$ Qમ જ સાિમયક Mગટ કરવ$ન$ કામ હાથ 
cવ$  mઈએ. વતનથી cખકો Qમ જ કિવઅોV જ4ગી 
ખરચ કરીV મHમાન તરીF QડાવવાV �કાp, Qમp 
Zમનો અવાજ �$ ય સ4ભળાતો નથી Qવ$ Qવ$ 
bથાિનક ગLજરાતી cખકો અV કિવઅોની સભાDઠકો 
રા��ીય bત5 ભરવી mઈએ. ત�પર$ત, અહ� સજ�ત$ 
ગLજરાતી સાિહ\યV FE�મ$ રાખવા34 ગLજરાતી 
cખકોએ અV સાિહિ\યક સ4bથાઅોએ કામ કર}4 રH 
*. D  સદી  પHલ$, એમરસV Z Mકા5 અuિરકી 
સાિહ\યનો અો�છવ કરી ^pલો, Qવી જ રીQ, 

ચાલો,  અાપp ય અાપણ$ વાતાવરણની છાપવાળ$ 
અuિરકી ગLજરાતી સાિહ\યV વધાવી ^ણીએ.’

ગLજરાતી ડાયbપોિરક સાિહ\યજગતમ$ કામ 
પાડતા, અહ�ના અV તહ�ના, તમાu Q34 �રવાચન 

કરવાની અV Q સઘળી બાબતો �યાનમ$ cવાની 
તાતી જyર *.  

      વ$ચક દોbત,  અEય કોઈક સ4દભ�, ઉમાશ4કર 
mશીએ,  એકદા, કH�4 :   ‘Fટલા બધા માણસો એવા 
* Zઓ માY Uપચાપ વ$� *. Qઓ કHવા 
આવવાના નથી F આ બરાબર લ�<4 * F બરાબર 
લ�<4 નથી;  પણ DઠાDઠા એ આપણો તોલ ક5 *. એ 
લોકો સ4કોચથી પોતાનો અિભMાય Mગટ કરવાના 
નથી. પણ �યાનમ$ રાખવા34 * F આપp Z ક$ઈ 
બો(યા, Z ક$ઈ લ�<4 Q બધા34 Zઓમ$ mવાની 
શિ� * Qવા િવચ�ણ માણસો અવલોકન કરી રhા 
*. આપણી Qમની M\� જવાબદારી *.’

અાવી અાવી જવાબદારીઅો અાપણા અા 
ડાયbપોરા વીરોમ$ ય ઉતરm.  ગLજરાતી સાિહ\ય ઘણી 
બધી રીQ અાZ એક એવા ચોખ4� અાવીV ખડL4 *, 
?$થી  Q અાગળ ધz QV સારL કોઈક |�ી ��રા 
અV દoર4+શ અા�વાનની મનીષા *. ઉદoJ જબાનના 
એક ��રા શાયર, mશ મલીહાબાદી  (5 િડswબર 
1894 – 22 � Lઅારી 1982)નો એક Rર અાથીbતો 
સાભ5 * : 

ऐ ख#दा &ह(दो*ता, को ब/श ऐ1 आदमी 
िजन8 सर ; मग़ज़ हो और मग़ज़ ; 

ता&ब(दगी
એ પરવરિદગાર ! િહE�bતાનV એવા >4 

માણસો + F ZV િશરમ$ િદમાગ હોય, અV વળી, 
ZV ય પોતીકL4 ¡ર હોય. 

અા પરવરિદગારV અાપણી MાથJના હm : 
અા X¢ ય ‘એવા >4 માણસો + F ZV િશરમ$ િદમાગ 
હોય, અV વળી, ZV ય પોતીકL4 ¡ર હોય.’

પાનબીડ'( : 
26 જoન 2010ના “િદ;ય ભાbકર”મ$, Mકાશ 

ન. શાH ‘હમારી જમીન s હટ ^અો’ નાu મZદાર 
એક સા£ાિહકી cખ અા¤યો હતો. cખમ$ *¥¦ ફક5 
અા}4 ય લખાણ હ>4 : 

કદાચ, આ મછ4દરોV નવા ગોરખની જyર 
*, Z એમV ઝ4¨ડી (લોકશાહી રાH ઝoડીV) જગાv 
F તu શL4 કરી રhા છો.  … અV \યા5 સ$ભરી આP * 
(સિ�ચદાEદ હીરાનEદ વા\સયાયન) ‘અ©ય’ની 
આપા\કાલીન કા;ય પ4િ�ઓ :

હમ ન પી+, હ-, ન પ.ધર હ-
હમ હમ હ1 ઔર હમ3
સફાઈ ચાિહ9, સાફ હવા ચાિહ9
ઔર આ<મસ=માન ચાિહ9 િજસ કી લીક
હમ ડાલ રA હ-.

હમારી જમીન B 
હટ Dઓ.

e.mail : 
vipoolkalyani.opinion@btinternet.com
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KL M નવા Nખકો
�$ * નવા cખકો? Mª ઊભો *. 

Mªનો જવાબ  નથી. cખકોસજJકો િનbQજ મ«� 
V ખાલી હા¬ ખડા *.  cખકો પોતાની ક4ગાલ 
િતઓન$ અવલોકનો ન cવાય Qની રાવ કરવામ$ 
સમય ગLમાP *.  અવલોકન નથી cવાત$ એટc 
પોતાની સાu કોઈ ;યવિbથત કાવતર4ુ થઈ રKL4 
હોય Qવી Qઓ ¯મો પાv *.  પોતાની િતV 
નબળી કHનારો અવલોકનકાર ક$ તો ‘વાડા34 ઢોર 
*, ક$ cખકોનો QજO¦ષી *,  ક4ઈ નહ� તો 
>4ડિમ^� V ઘાતકી *! આટ�4, બસ, cખકો34 
આCાસન. QમV નથી ભાસતો એક ફ� પોતાનો 
દોષ. QમV પોતાની કલમ પિરપ° થઈ ગઈ 

જણાય *. Qમની ±બીઓ કોઇના �યાલમ$ 
વસતી નથી. આવો િખજવાટ Qમની 
અ³યાસ�િlV આવરી Ds *.  છoપી અદાવતના 
અgરો એમના મગજમ$ ઊભા થાય *.  પોતાની 
કોઈ પણ રચનાV એ પ$ચદસ  સામાEય વાચકો 
પાs વ4ચાવી અિભMાય uળવવાની રાહ mતો 
નથી. એક િત34 D F Yણ વાર qનલ�ખન કરવા34 
એ જyરી ગણતો નથી. જગતસાિહ\યના ઉ\� 
x4થોV, F એ x4થના થોડા થોડા ખ4ડોV, Fવળ 

હથોટી Dસાડવા માt, ફ� ‘એ´રસાઇઝ’  cµ. 
એ ગLજરાતીમ$ ઉતારી પછી ફાડી નાખવા ત¶યાર 
નથી. પોતા34 લµ�4 ત·ન ર·ી V માલ િવના34 *, 
એ}4 એV મ«� ચડીV કHવામ$ આP *. છત$ એ 

કોઈ પણ િહસાD એક વાર, બસ, �bતકyપ ધ5 
એવી ક4ગાલ �વાએશV સ4તોષવા માt એ 
MકાશકોV િવનP *.  ¸શામદ ક5 *. લાચારી ક5 
*. V એમ કરી એક વાર કાગળ પર બીબ$ પડાવીV 

પછી એ પોતાV cખકોના મ4ડળમ$ની એક 
મહ¹વની માEય થઈ UFલી ;યિ� cµ ખપાP *. 

(૧૯૩૭)                          − ઝUરચ(દ Wઘાણી 

(પિરZમણ, નવસ([કરણ, ખ(ડ ૧ મLથી                          
સ(પાદકો : જય(ત Wઘાણી, અશોક Wઘાણી)
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ભારતીય લોકશાહીની વત.માન વા0તિવકતામ2 મત એવી જણસ 7, 
8ની મ9યા પછી િક<મત ર=તી નથી. કોઈ પણ @તના Aદભાવ િવના સૌD 
એકસરખો મતાિધકાર મ9યા પછી, નાગિરકો મતD બહIJKય લાગતો નથી અD 
DતાઓD N<ટણીમ2 મત મળી ગયા પછી, બીજ2 પ2ચ વષ. Sધી મતની Tકમત 
સ2ભરતી નથી.

7U2 V-પ2ચ વષ.મ2 જWXલ2 ઘણ2 બાળકો 8મ મોબાઇલ [ 
ઇWટરDટ વગરની \િનયાની કKપના કરી શકત2 નથી,  એવી જ રી] ભારત 8વી 
લોકશાહીમ2 સાવ.િ^ક મતાિધકાર ‘સમ_ા હ`!’ બની ગયો 7. અ<બાણીનો 
પણ એક મત હોય અD ઝb<પડામ2 ર=નારનો પણ એક મત હોય, એ વાતમ2 
ર=d< અસાધારણપe હ  ̀અહોભાવ [ નવાઈ fgરh< નથી.  ]i< એક કારણ એ 7 
[ ભારત 8વા N<ટણીશાહી 
jયવ0થા ધરાવતા kશમ2 મત 
આપનાર તથા mનાર વno આપ-

m થઈ ગયા પછી ભાpq જ કશો 
સ<પક. ર= 7.

આ પિરિ0થિતમ2 એક 
વગ. એવો 7, 8D મન હજI 
મતi< JKય 7. કારણ [ ]મD એ 
‘હક’ મ9યો નથી.  એ સJહ 7: 
િબન િનવ ાસ ી ભારત ીય ો . 
એન.આર.આઇ. નૉન sિસડWટ 

ઇિWડયWસ, 8 tાsક jય<ગમ2 
‘નૉન િરલાqબલ ઇિWડયWસ’ 
તરી[ પણ ઓળખાય 7.
સ"બ"ધ વધારતા )ધારા

ભારતમ2થી િવkશ 
ગqલા લોકો [ ]મની પછીની 
uઢીનો Jિળય2 સાwનો સ<બ<ધ વધાs સહજતાથી જળવાઈ શ[, એ માx  વષ. 
૨૦૦૬મ2 ‘ઓવરસીઝ િસિટઝનશીપ ઓફ ઇિWડયા’(ઓસીઆઇ)ની }ગવાઈ 
કરવામ2 આવી. ‘ડ્�અલ િસિટઝનશીપ’ તરી[ @ણીતી આ યોજનામ2 ‘પસ.ન 

ઓફ ઇિWડયન ઓિરિજન’ (પીઆઇઓ - િપતા [ માતા ભારતીય હોય એવા 
લોકો)D િવkશમ2 વસતા ‘ભારતીય’ તરી[નો દર�ો આપવામ2 આ` 7. 
સ<બ<િધત િવભાગના મ<^ી વાયલાર રિવએ આuલા  આ<કડા fમા� અ�યાર Sધી 
અXિરકા, િ�ટન,  [Dડા અD ઓ0ટ્sિલયા સિહત,  ૯૦થી પણ વ� kશોમ2, 
વસતા દ�ક લાખ ભારતીયોએ ‘ડ્�અલ િસિટઝનશીપ’ Xળવી 7.  ]ના ��ય 
V ફાયદા 7ઃ આ કાડ. ધરાવતા િબનિનવાસી ભારતીયોD ભારત આવતી વખ] 
વીઝા mવાની જ�ર પડતી નથી. ] ઇn7 �યાs ભારત આવી શ[ 7 અD ઇn7 
એટd< રોકાઈ શ[ 7. ભારતીય નાગિરક તરી[ ]મD પોતાના આગમન િવ� 

પોિલસ 0xશનમ2 @ણ કરવાની પણ ર=તી નથી.
અલબ�, ]ના માx વપરાqલો ‘િસિટઝનશીપ’  (નાગિરક�વ) શ�દ 

7તરામણો 7.  કારણ [ ‘ડ્�અલ િસિટઝનશીપ’  ધરાવનારD ભારતમ2 
મતાિધકાર મળતો ન હતો.  એ અ<� િબનિનવાસી ભારતીયોની માગણીD 

�યાનમ2 રાખીD વષ. ૨૦૧૦મ2 ‘િરfgઝWxશન ઓફ િપપલ િબલ, ૨૦૧૦’મ2 
એક Sધારો કરવામ2 આjયો, 8 સ<સદમ2 પસાર થઈD ��Iઆરી ૧૦, 
૨૦૧૦થી અમલી બWયો. એ Sધારા �જબ િવkશમ2 વસતા ભારતીયોD 
ભારતમ2 યો@તી N<ટણીમ2 મતનો અિધકાર આપવામ2 આjયો.  ]મ2 V 

મહ�વની શરતો હતી ઃ ૧) કામ, અ�યાસ [ બી@ કોઈ કાર� િવkશમ2 ર=તા 
પર<h િવkશના નાગિરક ન હોય એવા ભારતીયો જ ભારતમ2 પોતાના 
મતિવ0તારની મતદારયાદીમ2 પોતાi< નામ ન�ધાવી શ[.  ૨) મત આપવા માx 
]મ� N<ટણીના િદવ� �બ� હાજર ર=�< પ�.

]નો અથ. એ થયો [ ‘ડ્�અલ િસિટઝનશીપ’  ધરાવતા એન.આર.આઇ. 
ભારતમ2 મત આપી શ[ નહ�. કારણ [ ] બી@ kશi< નાગિરક�વ Xળવી Ntા 
7. પાકી િસિટઝનશીપ ન ધરાવતા િબનિનવાસી ભારતીયોમ2થી પણ N<ટણીના 
િદવ�  ભારતમ2 હાજર હોય એવા લોકો [ટલા હોવાના? એટm કાગળ પર 
િબનિનવાસી ભારતીયોD મતાિધકાર મ9યો હોવા છત2, ] નહ� મ9યા બરાબર 
બની ર�ો. પરkશમ2 રહીD ભારતની મતદારયાદીમ2 પોતાi< નામ ન�ધાવવા 
માxની fિ�યા પણ અઘરી અD બા�શાહીના અવરોધોથી ભર�ર હોવાi< 
જણા�<.  ]મ2 7વx એટલી સરળતા કરી નાખવામ2 આવી [ કોઈ પણ 
િબનિનવાસી ભારતીય પોતાના ભારતીય પાસપોટ.ની @] fમાિણત કsલી 
(�લ્ફ અx0xડ) નકલ રજb કરીD મતદાર યાદીમ2 પોતાi< નામ સાXલ કરાવી 

શ[. છત2, મ<^ી વી.  રિવના 
જણાjયા fમા�, આ યોજનાનો 
બહI મોળો fિતસાદ મ9યો 7. 

િબનિનવાસી ભારતીયો ઇn7 7 
[ મતાિધકારનો ઉપયોગ કરવા 
માx  ]મD ભારત Sધી લ2બા ન 
થ�< પ� અD િવkશમ2 રહીD જ 

મત આપી શકાય એવી jયવ0થા 
સરકાs કરવી }ઈએ.
એન.આર.આઇ.મિહમા
‘�ટ મs �યાs મારવાડ ભણી 
જIએ’  એવી ક=ણી fમા� 
ઘણાખરા િબનિનવાસી ભારતીયો 
�વનની આન<દ અD શોકની 
તમામ અવ0થામ2 પોતપોતાના 
‘મારવાડ’ (kશ) ભણી જIએ 7. 
આ લાગણી કાjયા�મક રી] jય  

કરત2 ‘સાs જહ2�  અnછા Tહદો0ત2 હમારા’મ2 કિવ ઇકબાm લ��< હh<, 
‘ગIરબતમ¡ હો અગર હમ, ર=તા હ¢ િદલ વતનમ¡/ સમ} વહ� હમ¡ ભી, િદલ હો 
જહ2 હમારા’. (તન ભm વતનથી દbર હોય, પણ મન તો વતનમ2 જ 7.)

િબનિનવાસી ભારતીયોનો સJહ પ=લ2 ‘અX ભm દbર ર�ા, પણ 
અમD તમારી સાw જ ગણ}’  એ fકારની લાગણી jય  કરતો હતો. હ` 
]મની લાગણી જ નહ�,  માગણી પણ એવી ર= 7 [ ]મD ભારતના નાગિરકો 
સમક£ ગણવામ2 આ`.  સરકાર પા�થી ઘરના (kશના) માણસ 8વી Vરોકટોક 
પહ�ચ અD મ=માન 8વ2 માન-પાન- Sિવધા-દર�ો Xળવવા માx ] ઉ�Sક 
હોય 7.

[W¤ સરકાર પા� અu£ા રાખવામ2 kશના એક અબજ નાગિરકો 
ઓછા 7, ] એ kશની બહાર ર=નારા ‘Jળિનવાસી’ઓની માગણી પર ¥યાન 

આu? પર<h િવkશમ2 ર=તા ભારતીયો ભારતમ2 અઢળક ભ<ડોળ જમા કરા` 7. 
એક અ<દાજ fમા�, વષ. ૨૦૧૦મ2 િવkશમ2 વસતા ભારતીયોએ બ�< મળીD 
પ<ચાવન અબજ ડોલર 8ટલી રકમ ભારત મોકલાવી હતી. ]મના અવાજD 
ભારત સરકાર સાવ અવગણી શકતી નથી.

એન.આર.આઇ.ના ભ<ડોળ ઉપર2ત ]મની અવરજવર અD ]મની 
િસિ¦ઓનો પણ ભારત અD ભારતવાસીઓD ઘણો ખપ હોય 7. 
િબનિનવાસી ભારતીયો kશમ2 આ` �યાs ]મની અધધ ખરીદી§ખD કાર� 
0થાિનક બ@રો �ચકાય 7. પોતાના ગામ જતી વખ] સામાનના ખડકલા 
કરનારા ઉ�ર fkશ - િબહારના કામદારો f�q hnછકાર �વનારા લોકો, 
સામાનથી લદાqલ2 પરkશી એન.આર.આઇ. f�q અહોભાવની નજs જIએ 
7. િબનિનવાસી ભારતીયો િશયાળામ2 ‘kશ’ની �લાકા] આ  ̀ �યાs ]મના 
મનમ2 �િપયાD બદm ડોલર ([ પાઉWડ)i< િમટર ફરh< હોય 7. ખરીદી કરવાની 
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વાત આ% એટ( ) ‘*પર-ન’  બની 1ય 3.  મોટા ભાગના 8થાિનક લોકો = 

>કમત સ@ભળીB Cભાન થઈ 1ય એવી >કમતોમ@ ) કપડ@થી મ@ડીB અBક 
ચીHની ખરીદી કK 3. આ િસઝનમ@ કોઈ 8થાિનક Mાહક ભાવતાલ કરવા 1ય 
OયાK ‘ત- રPવા દો. આ તમારા માQ નથી. તમાK આ િસઝનમ@ આવRS જ 
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િદશામ@ વ� એક પગvS બની રP[.
(સૌજ�ય : http://www.urvishkothari-gujarati.blogspot.com/2012/01/
blog-post_24.html; Tuesday, January 24, 2012)

e.mail : uakothari@yahoo.com
----------------------------------------------------

To Amrit Kotak, 31-12-11
• Yogesh Patel

Farewell my friend

Cold sharp knives may be cutting through
Our broken windows
And you can’t feel awash
In the warmth of a fireplace

 But you tell us to press our ears to the walls
That crush us now
Ask us to hear in the distance
Trumpets of daffodils 
The band-baajaa of the spring

I can hear you say,
Looking at the riot of summer on the threshold,
‘You don’t know how to live
I always enjoyed watching cricket at the club 
And said raising the glass or two
I lived 
I had chhash, khichadi
Pickles and rotalaa
I clapped, cheered and laughed
Yes buddy, I lived.’

Yes, yes, yes; You lived,
but you’re tired my friend; too tired.
Now sleep well
Time for us to go!
Farewell my friend
Sleep well
In the never-ending night ……

 [Suite 6, Riverside House, 196 Wandle Road, MORDEN Surrey    
SM4 6AU, U.K.]            
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ના¤દ નહોતો થયો. એO મ: ;છ્>7,  ‘તારી 
વાતrઅોમ* ઘટનાU7 મહ¥વ AટK7 હોQ7 
Rઈએ L @7 Bવીકા9 ?’ મJ જવાબ અા¦યો 
‘યBસ, ઘટના તો −  મારા હાથમ* છરી હોય 
અ: એનાથી હD7 ઠરવા અાmલા ગરમાગરમ 
મોહનથાળના છરીથી ચોસલા કરતો હો§ એ 
રીY અિભનય કરત* કરત* બો�યો - ચોસલા 
પw એટલી ઘ¨ હોવી Rઈએ Lનાથી  એક 
પછી એક ચોસલા પાડ©ા જ કરીએ.  અ: 
અાL પણ માU7 છD7 A વાતrમ* - કમ " કમ 
મારી મારી વાતrમ* ઘટના ચોસલા પાડી 
શકાય Yટલી ઘ¨ હોવી Rઈએ. કોઈ પણ 
ª«મ અUભવ A અvતVતાની લાગણી 
સમજવા માn મારા માn ઘટના મહ¥વની _ 
એટf Lમ* મ*ડી: કથા ન ક(વાઈ હોય A 
એક પણ ઘટના ન હોય Yવી વાતr લખવાU7 
હD7 િવચારી શકતો નથી. અાપણા સમાજની 
�િ^એ િવચારીએ તો રBતા વ¬¢ � જણા 
સામા�ય બોલાચાલી કરતા હોય તો Cય* પણ 

ચોસલા પાડી શકાય ,વી ઘટનાઅો વાત3મ5 હોવી 7ઈએ     • િકરીટ દ=ધાત
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બોબડાC શDદ EF
 • પGચમ શAH

એક ‘ઈ’થી આGખ ચોળી, એક ‘ઉ’મ5 કાન બોળી
Nખ મહO P’લી ‘શ’કોરAG
આGધળો બQરAG ક=F
C બોબડાC શDદ EF!

C Rથમ S શDદ EટTો-
નાદ એનો માU Vઝા,
7ડણી આકાશ Vઝા.
ગાU પરZ માU Vઝા,
પાU છલ\ માU Vઝા,
]ય̂, ચG_, ત`માU Vઝા,
aણ, Rહર, અહોરાU Vઝા,
ધમ̂, રaણ, aાU Vઝા,
અU તU સવ̂U Vઝા!
 ******
Ub લોકના રQવાસીઓ
Uાિહ Uાિહ
િUdરાિરC જઇC gh
ઊપરણાથી આGj kh
વાળ ખlચત5 બોલી ઊm જ= h જ= h
C િUdરારી મGદ મGદ િnમત
oખાડી o અવળ5 ગ=Gઝ5
એ પણ પાછ5 gર5 કાણ5
તોp q5ક ચrFલી Vઝાન5 sરAGની ગGધ, વિરયાળીના દાણા!
ખખડtા િવણ સરકીC નાઠ5 Cટ તણ5 િનજ CS નાણ5.
લોક બીચાર5 Cણ ઢાળીC
ર5ક થઈC િનહાw h
નટખટ નટવર Cટ-નટxયા
િવyzપ ધરી Nખ ખો{ h
‘ઇ’ ચા| h ‘ઊ’ ચા| h
અaર અaર ‘ષ’ ચા| h
ગાન ધરીC એક મGU~G ‘અહમ ��ાિnમ’ ગા| h.

૨૦૦૭
સ�ભાવ : http://spancham.wordpress.com/
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અ"#યા ચાલીસ પચાસ જણ રસથી એ 0વા ઊભા રહી જતા હોય એ 
સમાજ અ8ત9 વાત: ;વી રી< =વીકા? ! હા,  અા ઘટના વાત: થઈD અાE 
Fયા? એ ઘટનાના ગHા મારો IયJ હોય K, ઘટનાD વાત:મL રજM કરીD 
અાખ? તો વાત:કા? કોઈ લાગણી ; OPમ અQભવ જ લોકો Rધી 
પહTચાડવાનો હોય K એમL Vવી Vની પહTચ.

વાત:કાર તરી; મારી પોતાની વાત કરWX તો મારી મોટાભાગની 
વાત:અોનો અાધાર ઇ.સ. 1960-70ની  અાજWબાજWQX અમ?લી િજ\ાQX 
કોઈ એક ગામ ર]WX K, મા? V વાત ^ય_ કરવી K <નો `ટઅપ મD એ 

વાતાવરણમLથી મaયો K. પાbોના સXવાદની ભાષા  પણ મD રોજની 
બોલચાલની ભાષામLથી મળી K. V લોકો ગામડાD પોતાની સાf વાત: 
કgનારની ભાષા અD પાbોની ભાષા વhi કઈ રી< jદ રાખવો એ એક Ik 
હોય K. અા વાતમL ઘણા િસlહ=ત વાત:કારોD મm nલ કરતા 0યા K. 
મારી શpઅાતની એકાદ-q વાત:મL મm પણ એ nલ કરી K પણ પછી મD 

એનો ઉ;લ fઘાણીમLથી મaયો K. એમt ‘સૌરાvwની રસધાર‘ અD અxય 
લોકસાિહFયની કથાઅોમL િશv અD લોકબોલીQX એyX અજબ િમzણ ક{| K 
; અાપણD એમની લોકભાષા એની પડખોપડખ યો"}લી િશv ભાષાથી 
સમ"ય "ય. મm કદી કોઈ ઉ~ર ગWજરાત ; દિ�ણ ગWજરાતના વાચકD 

fઘાણી �બ�ધ K એમ કgતા નથી સLભaયો, �ા? મારા ઘણા સૌરાvwના 
સમકાલીનો મgસાણાવાળાD ; ઉ~ર ગWજરાતના સમકાલીન વાત:કારો િવ� 
સૌરાvwના વાચકોD અઘરા પડ�ાQX "#{X K એQX કારણ ભાષા િવ�ની 
અાપણા �ામiતનાના  સજ9કોની િશ=તનો અભાવ.  સદીઅોથી V 

કાિઠયાવાડી ; મgસાણી ભાષા ; Rરતી V રીત ઘડાઈ K <મL લોકબોલીનો 
V =વાદ પડ�ો K, એક ફકરો પણ તમારી પXiિx�યD જગાડવાની તાકાત V 
લોકભાષામL પડી K <D હWX જતી તો ન જ કરWX પણ એ રી< એનો સLધાfળ 
કરી અા�X ; એક I�શની ભાષા અાખા ગWજરાતની થઈ "ય.  અા K મારી 
સજ9કતા અD K\L પચાસ વરસોમL ઘટના ; <ના િતરોધાન ; <ના લોપ 
ઉપર Vટ�X �યાન ગ{X K <ટ�X �યાન વાત: ; નવલકથામL ભાષાનો કઈ રી< 
ઉપયોગ થાય એના પર નથી ગ{X.  એટ� હાલQX શgરીકરણ V ઝડ� અા 
ભાષાઅોના લgકાઅોD nલવા મLડ્{X K < 0તL એQX R�WX દ=તાE�કરણ 

ભાષાિવ�ાનનL �=તકોમL પણ અાપણી વાત:અો અD નવલકથાઅોના 
પાbોમL સમથ9 રી< સચવાyX 0ઈએ.

હE મારી વાત:કાર તરી;ની એક ચો�સ ભાતની વાત કરWX. એyX નથી 
મm કોઈ ન�ી ક?લા િવષયો ઉપર જ લખવાQX રા�{X હોય, પરX� K\L પચીસ 

સFયાવીશ વરસથી વાત:અો લ�X છWX અD એQX �ા? િવ��ષણ કરWX છWX Fયા? 
મD મારી વાત:અો bણ ભાગમL વહmચી શકાય <મ લા� K અD અા btય 
બાબતો મારા મનની �ઢ Iતીિતp� પણ રહી K.

પgલી વાત f માણસના માણસ સા�ના ^યવહારની વાત પી� K. 

બધા માણસો એક સમાન K <yX ધમ9શા=bોથી મLડીD અાપણા �શQX 
બXધારણ પણ કg K, પરX� વા=તિવકતા જWદી K. મm 0{X K ; એક માણસ 
બી" માણસD િધ�ા? K, �Fકા? K, <D નીચો પા� K. સાfનો પોતાD 
હલકો સમV FયL Rધી <D જલીલ ક? K. અા બ�X 0ઈD હWX �ભ  પીડા� 
છWX. િજગર  રાદાબાદીએ ક]WX K <મ :

ઇ"સાન & હાથો *  હી  ઇ"સાનકા  - હ.
/ખા  નહ1  2તા  હ4  મગર  /ખ  રહા  હ89.

અાવી પિરિ=થિતઅોમL હWX સીધી રી< ડખલ કરીD કોઈ પતાવટ કરી 
શકતો નથી. પરX� અાવા નીચલા =તરના,  અપમાિનત પાbોD હWX મારી 
વાત:અોમL લઈ અાyX છWX. એમની અLખોમL અLખ પરોવીD હWX અાFમીયતાથી 
વાત કરી શકWX એટલી ¡હમત તો નથી થતી, પરX� એ V ¢ટક ¢ટક બો� K 
<મLથી <મની કથા રચીD મારા વાચકોD સXભળાyX છWX. કાશ ! હWX VyX િફલ 
કરWX છWX એyX વાચકો પણ અQભE.  ટMXકી વાત:ના �ખક તરી; હWX અાD મારWX 
કત9^ય સમજWX છWX.

મારી વાત: ‘બા{X’મL (“અોિપિનયન”ના 26.09.2007ના અXકમL, 
અા પgલL, અા વાત: Iગટ કરાઈ હતી; અા અXકમL, સૌજxય સા�, £ર લીધી 

K : તXbી) અાખા સમાજQX =bીઅો IF}QX અાyX વત9ન એમના મા¤ ;ટ�X 
પીડાકારક બની રg એ મm અા��{X K, તો ‘ભાય‘ વાત:મL એક ભલીભોળી 
^યિ_QX એQX અા�X કWટWXબ ;વી રી< શોષણ ક? <ની વાત K. ‘nત‘ વાત:મL 
�¥કાળમL તકલીફમL અાવી પ�લા એક જpિરયાતવાળા ¦ડMતની એક નાની 
માગણી સXતોષવાની સા� એના સગLઅો <D �FકારીD <QX અિ=તFવ "t ; 
હાડમLસQX નહ§, પડછાયા, છાયા (nત) VyX બનાવી � K < વાત K. તો ‘પાવય‘ 
વાત:મL V શરીરથી ન�સXક K,  ; Vના અા હોવા ઉપર એનો કોઈ કા¨ ; ઉપચાર 
નથી <ના IF} અા�X ગામ એD હડ©ત કરીD Kવ¤ ગામ છોડવા અD K\ª 
પાવ«યાઅોની જમાતમL ભળવા મા¤ કઈ રી< મજ¨ર ક? K <ની વાત K.

મારા મનમL બી� વાત અાE K < K =bી-�રWષના સXબXધની,  કહો ; 
Iªમની. અા Iªમનો અાપt સૌથી વધા? મિહમા કય� K. અા અQભવ �વા 
=વગ9ના �વોએ પણ ¬વી ઉપર જxમ �વો પ� એyX અાપt કહીએ છીએ, પરX� 
અા સXબXધ ®ા? ય ¯ણ9તામL પિરણમતો નથી. મm ‘ઇકબાલ’નો અા �ર સLભaયો 
અD એનો મતલબ સમ�ો Fયા? ઘણો સમય Rધી qiન ર°ો હતો.

ન  વો  ઈ<કમ=  રહી  ગમ>યા  ન  વો  હ8@મ=  રહી  શોિખયC
ન વો  ગજનવીમ= તડપ રહી  ન વો ખમ G ઝ8IJ  અયાઝમ=.

=bી-�રWષના સXબXધમL ®ા?ક કWટWXબ વhi અાવી "ય તો ®ા?ક સમાજ તો 
વળી ®ા?ક �ાિત-ધમ9, ®ા?ક ±F{ એકાદ પાbD છીનવી � K તો, ®ા?ક કોઈ 
^યિ_ની �દની અાપવડાઈ <મD સX¯ણ9પt એક થતL રો; K.  Rખી દLપFય ; 
¯ણ9 Iªમ મD તો ગWરWચLડાલ Vવા ^યાકરણીય Iયોગ લા� K. અામ કોઈD કોઈ 
વ=� અા સXબXધD સતત અવરોધી, ટMXપી ; iરી ના¦ K. અાyX શા મા¤ ? શા 
મા¤  ? અા Ikોના હ� Rધી કોઈ સXતોષકારક જવાબ નથી મaયા.  વત9નશા=b 
પણ અા વાતD સમ"વી શ; <મ નથી. અાથી  મારી ટMXકી વાત:મL પણ હWX સતત 
અા Ik ¯છતો રહWX છWX.

મારી ‘ડ²રો‘ વાત:મL િકશોર વયના નાયકD {વાન વયની ભાભી તરફ 
થતL છMપા અાકષ9ણની વાત K તો ‘લીલ’મL તરWણાવ=થામL ઊભા થતL Iªમની વાત 
K. અા બ³ªમL ±F{ િવલનQX કામ ક? K અD પાછળ રgતા પાb મા¤ કારમી 
એકલતાનો અQભવ બાકી રg K. મારી ‘વી.એમ.’ વાત:મL એક પાbની qવફાઈD 
કારt િકશોર Iªમની ^યથ9તાની સx ખ ઊભો રહી "ય K.  તો ‘�X અાવV D’મL 
અૉિફસમL સા� કામ કરતL થ}લો Iªમ અD બદલીD કારt <મL મળતી 
િનષ્ફળતાની વાત, તો ‘અામ થાકી જyX’મL એક પરtલા �રWષ અD કWXવારી 
છોકરીના Iªમની વાત K,  VમL ધીf ધીf બ³ªD Iતીિત થતી અાE K ; અા 
સXબXધD કોઈ કાયમી =વpપ અાપyX શ® નથી. અા બધી કરWણ વાત:અો K ;મ ; 
મારા મનમL Iªમનો પય:ય િનષ્ફળતા એવો qસી ગ}લો K.

હE bી� અD K\ી વાત. તમD એમ થ� ; અા વ_ા િનરાશા અD 
હતાશાની લ< ચડી ગયા K પણ ના, અા વાત અાનXદIªરક K,  અાનXદની K, મD 
લા� K ; ¡જદગી �વવા  Vવી K. એટ� જ ગૅ¤એ ક]WX K ; ‘¡જદગી િવ�ની 
દ?ક િફલોસૉફી હતાશા જxમાE એવી K, પરX� ¡જદગી પો< હિરયાળી K.‘ 

¡જદગીમL અ�ટ રસ ભ?લો પડ�ો K અD અા ત¶વ�ાન સૌથી વ� સમજતો 
હોય તો અાપણી અાસપાસ હરતો ફરતો V સામાxય માણસ K <. એટ� જ તો 
એ દારWણ ગરીબી, =વજનની મોતમL પિરણામનારી બીમારીથી, ચ§ધ?હાલ કરી 
�તી ગરીબીથી ; સXસારની જળોજથાથી ભLગી પડ�ો K, િછ³િભ³  થઈ ગયો K 

<મ લા� પણ ધીfધીf ધમ9QX તણખ�X પકડી, કWટWXબ IF}ની ફરજ સમ�, સમાજ 
IF} પણ પોતાQX કXઈક ઋણ K એમ "ણી અD �વન �વવા VyX K, તો 
�વીએ એમ સમાધાન શોધીD પણ ઊભો થાય K, ^યવિ=થત થાય K અD એમL 
રમમાણ થાય K. હWX �ા? ‘ચમFકાર‘ શ¸દ સLભ¹X છWX Fયા? મારા મનમL 
‘િજ�િવષા‘ િસવાય બી0 કોઈ શ¸દ બXધ qસતો નથી. અા અાપણી િવ�ષ કરીD 
ભારતીય અોળખ K. એ Vટલી અાપણD સમ"ય K એટલી {રોપ, અfિરકામL 
નથી સમ"ઈ.  મારી ‘Iવાસ’ વાત:મL અા=થા ગWમાવી qºલો મામલતદાર ક�ાનો 
એક અિધકારી  સામાxય ગામિડયા અરજદારD 0ઈD, મળીD ફરીથી અા=થા પાf 

K. ‘ઉઝરડો‘ વાત:મL Eરાન વાતાવરણમL ધીfધીf હિરયાળી £લાવી રgતા એક 
સા�ના ‘ચમFકાર’નો સા�ી ; �»{ટી ક�¼ટર જWએ K તો, ‘અા  સવ� શામ�  બ½ 
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િ"િતજમ& ક(ઈ  *ઘ સમો ર*, નજર મ&ડી જહ3 િદન રાત મ6,
અહ3 ઊભો પડછ(દ <હાડ એ, નમન હો ગરવા િગરનાર@.
આ" "મ$% નામ અ) કામ લગભગ .લાઈ ગ0% 1 એવા, અહ5ની 

બહાઉ9ીન કો;જમ= ભણી) બી.એ. તથા એમ.એ.  થAલા,  ગ"BC ગDલાબરાય 
Gચના આ શJદોમ= ગરવા િગરનાર) નમન કરD% છD%. િગરનાર) નમન કરD% છD% Nની 
સાP Nની તQટીમ= STલા આપ સૌ ગરવા સાિહWયXYમીઓ) પણ નમન કરD% 
છD%. લગભગ બાવીસ કરોડ વષ]ની ^મર ધરાવતા આ પવ]તરાજના સાિ`aયમ= 
યોbAલા, ૧૦૬ વષ]ની ^મર ધરાવતી ગDજરાતી સાિહWય પિરષદના 
છfતાલીસમા અિધgશનના અ)ક hસi, hbણ, અ) hિવjયાત, વkાઓની 
સાP ઊભો છD% Wયાm મારી bત દિરયા િકનારા પરના જ%nડા 
કરત= ય noછ અ) નગpય હોવા$% અ$ભq% છD%. દિરયા 
િકનારાના મહાનગરનો આ rવ.  નથી એની પાs પવ]તની 
tચાઈ, u નથી એની પાs સાબરમતી નદીના િકનારાની 
સરળ  Xવાિહતા.  1 તો થોડી mતી 1,  થોડા ખડકો 1, થોડી 
ખારાશ 1. હા, ભરતી 1, પણ સાથોસાથ અિનવાય] એવી 
ઓટ પણ 1. આ બધી મયxદાઓની ymyરી સભાનતા 
સાP ઓગણીસમી સદીના ગDજરાતી ગz સાિહWયના 
િકનાmથી એકઠ= કmલ= થોડ= શ%ખલ= છીપલ=ની પોટલી 
આપની સા| ખો}% છD%.  હ~કારો �વો, u હડsલો, એ આ� 
ન�ી કરવા$%.        

***
આપણી ભાષા$% સાિહWય પડ�% બદલી ર�D% હn% એ જ અરસામ=, 

૧૮૫૨મ=,  �fચ નવલકથાકાર ગD�તાવ ફ્લોSm ક�D% હn%:  ‘આપ� એક વાત 

હ%|શ= યાદ રાખવી �ઈએ : ગzનો જBમ તો હr ગઈ કા; થયો 1. 
.તકાળમ= સાિહWય$% �jય માaયમ હn% કિવતા. છ%દોના "ટલા સરવાળા 
બાદબાકી, ગDણાકાર ભાગાકાર થઈ શu N થઈ ��ા 1. પણ ગzની બાબતમ= 
આમ કહી શકાય Nમ નથી.’ આ વાત આપણી ભાષાના સાિહWય િવ� પણ 

સાચી 1. અવxચીન ગDજરાતી સાિહWય) �રોગામી સાિહWય કરત= જD�% પાડn% 
એક મહ�વ$% લ�ણ 1 ગzનો આિવભxવ અ) િવકાસ. અ) છત= આપ� 
"ટલી �ચતા અ) ચચx કિવતાની કરી 1 Nટલી ગzની કરી નથી. ક%ઈ નહ5 તો 
આપણા સાિહWયના અવxચીન 0ગના આર%ભ કાળના ગzની તો નથી જ કરી. 
એવી થોડી �ચતા અ) ચચx કરવાનો Xય� આ" કરવા$% િવચા0� 1.

ગDજરાતી સાિહWયમ= અવxચીન 0ગનો આર%ભ કયારથી થયો એ X�નો 
ચોકકસ જવાબ આપવાનો Xય� આપણા સાિહWયના ઇિતહાસ u િવgચ) 
ઝાઝો કય� નથી.  અલબ�, કોઇ પણ �િ�, વલણ u િ�થિતનો આર%ભ કોઈ 
ચોકકસ િતિથએ થાય એq% ભા�A જ બ). Nનો ઉઘાડ ધી| ધી| થતો આg. 

છત= સગવડ ખાતર કોઈ એક તારીખ નકકી કરવી હોય તો ગDજરાતી ભાષા-
સાિહWયમ=  અવxચીન 0ગનો  આર%ભ  ૧૭૯૭ના bB0આરીની ૨૯મીએ થયો 

(અAસ(ધાન પાન 7 પCથી)
કોઈ દી hખી નૉ £યા હો‘ વાતxમ= થAલા મરણના અાઘાત) rરવી),  હiારો 
ભારતીયો "વી અભાવની �જદગીમ= પરમ સ%તોષથી rવતા એક કDટD%બની કથા 
1 " �:ખની બીપીએલ mખા ઉપર રહી) rg 1. 

તો િમ¤ો, અા 1 મારી વાતxકાર તરીuના કસબની અ) વાતxકાર તરીu 
�જદગી) સામ¥ી તરીu �વાના ¦િ§કોણની રચના Xિ¨યા અ) uિફયત. અ�n.    

જEનાગઢ ખાH િડIJબર ૨૩-૨૪-૨૫, ૨૦૧૧ના રોજ મRલા ગTજરાતી 
સાિહUય પિરષદના છ6તાલીસમા અિધXશનના સજZન િવભાગ : સાિહUય[વ\પ 

- ટE(કી વાત^ અ(_ની `ીa bઠકના અdય"પeથી આgh( વijય
(ફોટો સlભાવ : ‘વડZ@ટ’, “m(બઈ સમાચાર:, 29.12.2011)

[493/B/2, Sector - 6-B, GANDHINAGAR - 382 006, India]

એમ કહી શકાય. કારણ આ િદવs �%બઈથી Xગટ થતા “બો©S કDિરયર”  નામના 
અ%¥Yr વત]માનપ¤મ= ગDજરાતી ભાષામ= લખાAલો મજકªર પ«લી વાર �િCત 
¬� Xગટ થયો. વખત જત= �Cણની સગવડ આપણ) એટલી તો કોT પડી ગઈ 
u આપણા ભાષા-સાિહWયમ= " અવxચીન 0ગન= મ%ડાણ થય= Nની એક 
પાયાની yવ]શરત, yવ]શરત નહ5 તો અિનવાય] જ¬િરયાતમ=ની એક, �Cણની 
સગવડ હતી એ હકીકત આપણા aયાન બહાર રહી. ��તકો, સામિયકો અ) 
વત]માનપ¤ો �Cણની  સગવડ) Xતા� જ શ� બBય=  અ) આ ¤ણ સાધનો 
હાથવગ= ન થય= હોત તો મaયકાલીનમ=થી અવxચીનમ= થA}% િ�થWય%તર 
અશ� નહ5 તો ય અઘરD% તો બB0% જ હોત.

આપણા અવxચીન સાિહWય) મaયકાલીન સાિહWય કરત= જD�% 
પાડn% એક મહ�વ$% અ) આગq% લ�ણ 1 ગzન= િવિવધ ¬પો 
અ) �વ¬પોનો ઉદ્ભવ અ) િવકાસ. આપણી પાs પzની તો 
ઠીક ઠીક લ=બી અ) સaધ પર%પરા હતી અ) ધારો u �Cણની 
સગવડ ન મળી  હોત તો પણ એ પર%પરા ચા} રહી હોત,  અ) 
વખત જત= N$% ¬પ=તર અવxચીન કિવતામ= થ0% હોત. થોડાક 
અપવાદો) બાદ કરત= આપણા મaયકાલીન સાિહWય પાs 
ગzની લ=બી u સaધ પર%પરા નહોતી. િનબ%ધ, ;ખ, 

નવલકથા,  વાતx, આWમકથા,  rવનચિર¤, "વ= ગz 
�વ¬પોનો િવકાસ �Cણ વગર ભા�A જ શ� બBયો હોત. 
ગDજરાતી ભાષા પ«લી વાર �િCત ¬� Xગટ થઈ ૧૭૯૭મ=, 
પ«}% �િCત ��તક Xગટ થ0% ૧૮૦૮મ=, uવળ ગDજરાતી 

છાપકામ કરn% પ«}% છાપખા$% ૧૮૧૨મ= ફર�નr મઝ]બાનrએ �%બઈમ= 
શ¬ ક0� અ) Nમ� જ ૧૮૨૨ના જDલાઈની પ«લી તારી® “¯ી �મબઇન= 
શમાચાર” નામ$% પ«}%વ«}% વત]માનપ¤ શ¬ ક0�. પ«લવ«}% સામિયક 
“િવzાસાગર” ૧૮૪૦મ= નવરોr ફર�નrએ શ¬ ક0�. અ) છત= અવxચીન 

ગDજરાતી ગzનો આર%ભ  ૧૯મી સદીના ઉ�રાધ]ની શ¬આતમ= થયો એમ 
મનાn% અ) ક«વાn% આ±0% 1.  તો શD% ૧૮૫૦ hધીમ= છપાAલ= ૨૧૨ ��તકો 
બધ= પzમ= લખાAલ= હત=? વત]માનપ¤ો અ) “િવzાસાગર”  "વ= 
સામિયકોમ= ૧૮૫૦ પ«લ= ગz �વા મળn% નહોn% ?

લગભગ એક જ અરસામ=, ૧૮૫૦-૧૮૫૧ના વષ]મ=, અવxચીન 

ગDજરાતી ગzનો આર%ભ  થયો હોવાના S દાવા આપણા સાિહWયના ઇિતહાસ 
અ) િવgચનમ= �વા મQ 1. નાનાલાલ દલપતરામ કિવએ લj0% 1 
‘.તિનબ%ધ એટ; ગDજરાત વનxક0લર સોસાયટીની ¥%થ-Xકાશમાળાનો Xથમ 
મણકો,  અવxચીન ગDજરાતનો Xથમ ગz¥%થ, લોકXિસિaધ પા|લો 
દલપતરામનો સાિહWયિવજય’  (કવી²ર દલપતરામ, ભાગ ૨, ૧૯૩૪, પા.
૯૦) ગDજરાતી સાિહWય પિરષ� Xગટ કmલા ‘ગDજરાતી સાિહWયનો 
ઇિતહાસ’ના ¤ીb ભાગમ= દલપતરામ િવ�ના Xકરણમ= નાનાલાલ) 
અ$સરી) યશવ%ત શDકલ ક« 1 : ‘૧૮૫૦મ= �િ�તકા ¬� Xગટ થAલો 
દલપતરામનો ‘.તિનબ%ધ’  પણ અવxચીન ગDજરાતીની પ«લી ગzરચના 
1.’ (શોિધત-વ´ધત બીr આ�િ�, ૨૦૦૫, પા. ૨૯)

હg ગ©મત જDઓ :  એ ��તકમ= તરત જ પછીના નમ]દ િવ�ના 
Xકરણમ= µજલાલ દg ક« 1 :  ‘ગzમ= કા±યWવ અ) લયનો સ%બ%ધ ઘણીવાર 
uટલો ગાઢ અ) �વાભાિવક હોઈ શu Nનો jયાલ Xાર%ભક અ) છત= Nજ�વી 
ગzકારના ;ખનમ=થી સ«" આવી bય 1.’  (શોિધત-વ´ધત બીr આ�િ�, 
૨૦૦૫, પા.૭૫)  દલપતરામનો ‘.તિનબ%ધ’ ૧૮૫૦ના ઉ�રાધ]મ= Xગટ થયો 
1. તો નમ]�  ‘મ%ડળી મળવાથી થતા લાભ’  નામ$% ભાષણ પ«લ= �%બઈમ= 
મો·થી આ¸યા પછી લખી કાઢ્0% હn% અ) િપતા લાલશ%કર પાs  િશલાછાપ 
મા¹ તºયાર કરાવી) ૧૮૫૧ની આખm �િ�તકા ¬� Xગટ ક0� હn%. 

પ«લ= દલપતરામના ‘.તિનબ%ધ’ના ગzનો ન»નો �ઈએ :

પાo પગp ચાલી@ કCલી એક qતરા                                                      • દીપક મrતા  

નમZદ – દલપત પrલ&A( અવ^ચીન ગTજરાતી ગs
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દીપક મrતા



‘ગ"જરાતમ( )તનો ,મ ઊપ/ 0, 

123 એક 67(ત 0, 8 /મ કોઈ એક ભોળો 
માણસ વનમ( ચા@યો જતો હતો. અD Eય( 
ઘણી ભય3કર જHયા IઈD બીહીવા લાHયો, 
8 હમણ( અહLયાથી વાઘ આવO, 8 પPથી 
આવO; તવામ( કોઈઝાડન( પાનડ( ખખડT(, 
એટV WXY3 8 વાઘ આZયો; એટV તરત 
[િઠયો વાળીD પાછો નાઠો, 1 નાસ1 નાસ1 
પડી ગયો, 1થી 1નો દ(ત પડTો, 
મોહોડામ(થી લોહી નીક`Y3,  હાથની કોિણયો 
ભાિગયો, ઢીચણ ભાHય(, વળી બીહીકમ( D 
બીહીકમ( તરત ઊઠીD નાઠો, 1 પડતો Wય, 
D પાછો bરત ઊઠીD નાસતો Wય; 1વામ( 
1D કોઈ બી/ માણc દીઠો, Eયાd 1P સાદ 
કરીD કe"3, 8 b3 8મ નાઠો Wય 0? તાd 
નાસનાર બો@યો, 8 માd પછવાf વાઘ આg 
0.’  (‘!તિનબ&ધ’, પ)ચમી આ.િ/, 

૧૮૭૦) 
અ5 હ7 નમ8દના ‘મ&ડળી મળવાથી 

થતા લાભ’ના ગBનો નDનો.
‘હdક hશD આબાદ થવાન( કારણો 

jણ 0. મ3ડળી મળવાનો સ3kદાય,  gપાર 
અD lવત3j રાજ, પણ એ jણ23 mળ મ3ડળી 
અથવા સ3પ 0. માn ફરીથી કહ"3 છ"3 8, kાચીન 
તથા સારો છત( આપણો hશ સવp kકાd bટી 
ગયો 0. 123 કારણ આ 0 8, આપણામ( 
મ3ડળી મળવાનો ચાલ ચાલતો આZયો નથી 
D અત:પર I આપણા hશી લોકો મ3ડળી 
મળવાનો ચાલ નહL ચલાg તો, થોડામ( ઘq 
કહ"3 છ"3 8 આપણો hશ /ટલો bટી ગયો 0 

1ના કતr અEય3ત વધાd bટી tહાલ થઇ, 0ક 
ખરાબી ઉપર આવી જO, એમ( ક3ઈજ શક 
નથી.’  ( ‘નમ8ગB’  સ&.  રGશ મ. શI J , 
૧૯૯૬)                       

આપણા ઘણાખરા અPયાસીઓએ 
માની લીT& U V ચW તો ચકલી, નહYતર 
મોર.  એમ ગBનો આર&ભ  ક) દલપતથી, 
નહYતર નમ8દથી. કારણ આપણા સાિહZયના 
ઇિતહાસ\ખકોએ અ5 િવ7ચકોએ ઝાઝી 
પ&ચાત કય^ વગર એક _વ8ધારણા `વીકારી 
લીધી U V ગIજરાતી સાિહZયમ) અવ^ચીન 
bગનો અાર&ભ નમ8દ-દલપતથી જ થયો. 
એટ\ dમના \ખનકાળ પeલ) V dમના 
જfમ કરત) પણ પeલ) g ક)ઈ લખાb& અ5 
iગટ થb& dની વાત ભાjk જ કોઈ કl U.

આm& એક પિરણામ એ આnb& V 
અવ^ચીન કિવતા અ5 અવ^ચીન ગBના 
આoવભાવ પાછળ રeલી !િમકાના તફાવત 
તરફ આપr  ભાjk જ sયાન ગb& U. 
મsયકાલીન કિવતાની લ)બી,  ભાતીગળ અ5 

સtsધ પર&પરા5 કારW કિવતાm& વાહન, 

પBરચના, તો આર&ભના અવ^ચીન 

કિવઓ5 માu હાથવગI& હv&. wશીઓ, 
xય રચનાઓ અ5 સ&`yત છ&દોના 
તzયાર માળખાનો ઉપયોગ જ નમ8દ, 
દલપતરામ તથા એમના જમાનાના 
બી| નાના મોટા કિવઓએ મોu 
ભાx કય} U. dમની કિવતામ) g 
અવ^ચીનતા iિત~બિબત થઈ U d 
નવા િવષયો અ5 નવી �વન�િ�ની 
U. જયાl ગBની બાબતમ) 
પિરિ`થિત જIદી હતી. િવષયો અ5 
�વન�િ� નવ) હત) એટ�& જ નહY, 
િલિખત ગBm& કોઈ તzયાર માળ�& V 
મૉ�લ લખનારા પા� નહોv&. પBમ) 
સ&wશો નવો હતો, સ&wશવાહક નહY. 
જયાl ગBમ) સ&wશો અ5 સ&wશવાહક, 
બ&5 નવા હતા, અ|�યા હતા, અ5 

એટ\ જ કદાચ કિવતામ) પeલ) 
મૌિલક \ખન,  અ5 પછી અfય 
ભાષાઓમ)થી અmવાદ એવો g �મ 
�વા મ� U  dના કરત) ઊલટો �મ 

ગB\ખનમ) �વા મળ U. ગBના 
મૉ�લ માu અ&���, સ&`yત અ5 
ફારસી તરફ `વાભાિવક રીd નજર 
ગઈ U.  આર&ભm& ગIજરાતી ગB એ 

અmવાદm& ગB U અ5 d પણ 
સજ8નાZમક ગByિતઓ કરત) વT તો 
િબન -સજ 8ન ા Zમ ક y િ તઓના 
અmવાદm& ગB U.  સજ8નાZમક 
yિતઓ માu ગBનો ઉપયોગ તો 
iમાણમ) મોડો થયો U. દલપતરામના 
‘!તિનબ&ધ’m& ગB તથા નમ8દના 
‘મ&ડળી મળવાથી થતા લાભ’m& ગB 
મૌિલક ગB હોય તો ય d સજ8નાZમક 
ગB નથી જ નથી. બ&5 \ખકોના 
મનમ) એક વાત `પ� U :  પોd g 
ક)ઈ લખી ર�ા U d પોતાની ચોકકસ 
વાત લોકો �ધી પહ�ચાડવા ખાતર 
લખી ર�ા U,  સજ8નાZમક yિત માu 
નહY.
ગB\ખનની બાબતમ) પeલ) 
અmવાદm& ગB અ5 પછી મૌિલક ગB 

એવો �મ �વા મળતો હોવા છત) 
આપણા ઘણાખરા િવ7ચકોm& વલણ 
અmવાદના ગBની ઉ��ા V 
અવગણના કરવાm& ર�I& U.  મૌિલક 
ગB\ખન એ જ ગIજરાતી ગB\ખન 
એવો dમનો આ�હ �વા મ� U. 
આની પાછળ એક કારણ એ હોવાનો 
પણ સ&ભવ U V આર&ભકાળના 
ગBાmવાદો ક) પરwશીઓએ, ક) 
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એર3ડો
 • િસત(શ" યશy3z

આપણી ભાષાના ઉ|ડ સીમાf ઊભો છ"3 હ"3, 
એર3ડો 
ઝોડ /}3 ઝાડ છ"3, ભ~કાય તો લોહી કા� એવા ક(ટા 
ઉગાડી શક"3 છ"3 ફળની સાથોસાથ, 
mિળય( માર( �ડ( 0, D મજ�ત, 
ડાળીઓ િદશાઓની ભLત ઉપર કોલસાના ગ(ગડાથી ચીતdલી 0.
�કીભઠ આ જમીનની અ3દર 
જળ �( 0 
એની મD Wણ 0.
પાણીકળાઓ માર( mિળય(મ(થી લાકડીઓ બનાવી V 0. 
હાઈડ્રોિલક એિ�જિનયરો મારી પાc ભP 0.
પથરાઓ પાણીદાર 0, �ળ D �ફ( � ભીનાશવાળ( 0, 
�ર/ સળગાવી ના�લા આભમ( ઝાકળજળ �ાd આવી પહ~� 0, 
D આપણી આ3ખોમ(, એની 
ર/રજ માિહતી મારી પાc ન હોય 
તો, ત� શ"3 માનો છો? – હ"3 આમ ટકી ર�ો હોત 
આપણી સમઝણના Iખમી 0વાf?
સીમાf D 0વાf / આ/ થાય 0 
1 આવતી કાV બગીચાઓમ( D bલસી�ારાઓમ( થવા23 0, 
એ વાત ક�વા માn હ"3 આપણી ભાષાનો ઉપયોગ કર"3 છ"3.
િjકાળ�ાનીઓ વરc એકવાર માર( પ(દડા ચાg 0, આ3તરડા સાફ 
કરી V 0, D પછી સારામાઠા વરતારા કd 0.
વાણી વાપરવાની એ રીત આપP )લી ગય( છીએ, 
બલ8 ગમતીલી ગફલતોમ( નાખી વાણીિવશારદોએ 
એ આવડત િસફતથી cરવી Vધી 0, આપણી પાcથી.
“ગ"જરાતી ભાષા23 શ"3 થO? “ – એ}3 પાછા �0 0 
આ િવશારદો.
આબ(વાિડય( વઢાઈ ��( 0. 
બ�લ( પર પાિટય( લટ8 0: ફોર એ�પોટp ઓ�લી. 
ગામ આખાન( આ3બાવાિડય( gચાઈ ��( 0.
/ ક3ઈ ઊગO આપP માn એ હg ગામની બહાર ઊગO, 
આપણી ઈ�છાઓના અ3Eયજવાસની જરાક આગળ.
ક(ટાળી ડાળીઓ પર ઝ�લત( રસભયr ફળોનો lવાદ 
આપણી �ભ એ રી1 WP 0 
/ રી1 કોOટાની ઈયળ ઊડ}3 8મ એ WP 0 
આવતી કાV.
એ આવતી કાલની વાત આપણી બોલીમ( 8મ કરવી, 
એ મD આવf 0.
શીખવી હોય તો શીખવાડ"3, 
મફતમ(, 
1 સ�લી 0,
સહજ, 
એર3ડા /વી.
એD �( ઉગાડવો પf? સાચવવો પf? સLચવો પf?
આ�ડો ઊ�, ધરાર ઊ�, િનy� ઊ� આવતી કાલ /વો- 
/ આજ કરત( જ"દી હોય.
આજ કરત( અલગ હોય એD જ આવતી કાલ ક�વાયD?
આજના /વી જ આવતી કાલોની nવ આપણD પડી ગઈ 0, �ારની.
અWણી આવતી કાલથી ડર}3 O23? પત3િગયાથી, પ3ખીથી, નવWત બાળકથી?
આજના 0ક 0f ચા�3 છ"3 હ"3, આગળ આગળ, બીજ બનીD, ઊડ"3 છ"3, 
અWણી, ઉ��િજત કરતી, ધારદાર, પાણીદાર, 
િપતા /મ પડકારતી તોય મા /મ પ3પાળતી, 
પથરાઓ D પાણાઓથી ભરી ભરી, 
એક આ�ની, 
ઘણી આ�ની જHયા તરફ;
ચાલોD?
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http://layastaro.com/?p=7863
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પાદરીઓએ, ( ક* પારસીઓએ ક,લા .. અ0 આ બધા0 તો આપ6 

સાિહ9યના <=ય >વાહથી અળગા રા=યા ..  પણ D ગEજરાતી ગGની 
િવકાસગાથા સમI JK આLખવી હોય તો આ અNવાદકો અ0 Oમના 
અNવાદના ગGની નPધ લીધા વગર ચાL Oમ નથી.  અવRચીન ગEજરાતી ગGNS 
પTરES શોધવા માV ૧૮૫૦-૧૮૫૧થી પા. પT ચાલવાની જJર . . 

એ રીO ચાલત* ૧૮૪૪મ* >ગટ થ]લ* ^ _`તક ખાસ aયાન ખbc 
.. Oમ*NS પdeS મૌિલક નથી, પણ ghસ બિનયનની >=યાત iિત ‘ધ 
િપિલિIhસ >ોIjસ’ના પdલા ભાગનો ‘યાlાકરી’  નાm થ]લો અNવાદ .. આ 
અNવાદ કયn .  ,વરoડ િવિલયમ ફલાવ,.  લSડન િમશનરી સોસાયટીના ,વરoડ 
ફલાવર ૧૮૩૯મ* tરત આવી `થાયી થયા હતા. બીu િમશનરીઓની gમ 
Oમ6 પણ પdeS કામ `થાિનક ભાષા – ગEજરાતી - શીખવાNS કwx.  િy`તી 
સમાજમ* બાઇબલ પછી સૌથી વ| uણી}S અ0 વSચા}S કોઈ _`તક હોય તો O 
આ ‘િપલિIhસ >ોIjસ’.  >ોV`ટoટ સS>દાયના પાદરીઓ જય* જતા 9ય* 
`થાિનક ભાષામ* પdલ* બાઇબલનો અ0 પછી બિનયનના આ _`તકનો 
અNવાદ કરતા.  ૧૮૪૪મ* પdલી વાર છપાયા પછી ,વરoડ ફલાવરના 
‘યાlાકરી’ની બી� આ�િ� ૧૮૭૭મ* >ગટ થઈ હતી. O પછી પણ આ 
અNવાદ વખતોવખત છપાતો ર�ો .. સોરાબશા દાદાભાઈ <નસફનાનો 
૧૮૬૨મ* >ગટ થ]લો �joચ કથાનો અNવાદ ‘�હ�`થાન મa]NS એક ઝESપડES’ 
આપણી ભાષામ* અNવાિદત થ]લી પdલી નવલકથા મનાઈ .. પણ આ 
‘યાlાકરી’  Oના કરત* ૧૮ વષ� પdલ* >ગટ  થઈ હોઈ એ માન ખ,ખર તો O0 
આપ�S ઘV .

‘યાlાકરી’NS ગG gની મા�ભાષા ગEજરાતી નહોતી એવા એક અSIjજ 
પાદરીNS ગG .. મૌિલક Lખન નહ�, અNવાદમ* >યોu]eS ગG ..  પણ 
નમ�દ-દલપતના ગG પdલ*NS ગG .. કથાના ઉઘાડJપ થોડો ભાગ Dઇએ ઃ

‘હ"# આ જ#ગલ(પ *િનયામ0 ફરતો ફરતો એક જ7યાએ જઇ પ9હો:યો; 
;ય0 એક ગ"ફા હતી; =મ0 હ"# >ઇ ગયો; હ"# ?ઘતો હતો એટલામ0 મB સમD 
આEF#. = સમણામ0 મH ફ0ટાIટ0 J#ગડ0 LMNલો માણસ એક જ7યામ0 ઉPલો 
Qયો. =R# Sહો પોતાના ઘરની ગમથી અવW# હI#; =ના હાથમ0 XYતક હI#, B 
=ની પીઠ પર એક મોટો બોજ હતો. મH =B XYતક ઉઘાડીB વ0ચત0 Qયો, 
વ0ચત0 વ0ચત0 = રડતો B ]"જતો હતો; પછી *ઃખ ન દાબી શકાયાથી =c મોd 

ઘ0d િવલાપ કરી કe"#; f હ"# શ"# ક(#.’ (Dડણી �ળ >મા6)
નPધવા gવી પdલી વાત એ ( ‘યાlાકરી’ની આ ભાષા તરજEિમયા 

લાગતી નથી. બી� નPધપાl વાત ગGની સરળતા અ0 >વાહીતા. lી� 
નPધપાl વાત O સમ�. �ગડ* (કપડ*ના અથ�મ*),  ગમથી, ઘ*V gવા 
બોલચાલના શ�દોનો ઉપયોગ. ચોથી નPધપાl વાત O ‘�ઃખ’મ* થ]લો 
િવસગ�નો ઉપયોગ. ,વરoડ ફલાવર0 માl બોલચાલની ગEજરાતી જ નહ� 
આવડતી હોય,  પણ સS`iત >ભાિવત ‘શE�’  ગEજરાતીનો પણ Oમ0 પિરચય 
હ�. આથી જ �ળ iિતમ* કથાના ખSડો માV  ‘`Vજ’  શ�દનો ઉપયોગ થયો . 

O0 માV અNવાદ( ‘અaયાય’  શ�દનો ઉપયોગ કયn હ�. ધમ� કહો, ( અaયા9મ 
કહો,  ( િફલ�ફી કહો – એનાથી સભર એક iિતનો અNવાદ કરવાNS કૌવત 
,વરoડ ફલાવરના ગGમ* જJર . .

દલપતરામનો ‘�તિનબSધ’ ૭૪ પાન*નો . અ0 નમ�દનો Lખ ‘મSડળી 
મળવાથી થતા લાભ’  તો મ*ડ સાત પાન*નો .. �ા, ૧૮૪૪-૧૮૪૮મ* 
>ગટ થ]eS _`તક ‘ચીનનો અહવાલ’ લગભગ ૯૦૦ પાન*NS .. ૪૩૨ 
પાન*નો પdલો ભાગ ૧૮૪૪મ* અ0 ૪૫૭ પાન*નો બીD ભાગ ૧૮૪૮મ* 
>ગટ થયો હતો.  બS0 ભાગ બોh^ કEિરયરના >jસમ*  છપાયા હતા. કાવસ� 

સોરાબ�  કાવસ� પVલ ૧૮૪૧મ* �પાર અથ� <Sબઈથી ચીન ગયા હતા અ0 
લ*બો વખત 9ય* ર�ા હતા.  _`તકનો પdલો ભાગ ૧૮૪૪ના ન�hબરની 
૧૫મીએ <Sબઈમ* >ગટ થયો હતો. (પારસી >કાશ, ૧૮૮૮, પા.  ૪૪૦) આ 
_`તકમ* પોતાના <Sબઈથી ચીન tધીના >વાસNS વણ�ન તો Lખ( કwx જ ., 

પણ O ઉપર*ત ચીનન* ઇિતહાસ, �ગોળ,  લોકો, Oમન* સS`iિત, ધમ�, ભાષા, 

રીિતિરવાજ,  �પારવણજ, રાજય�યવ`થા વT, અ0ક બાબતો અST િવ`�ત 

uણકારી આપી ..  આ _`તકના Lખક કાવસ�એ `વ�શ પાછા ફયR પછી 
૧૮૫૦ના ઑકટોબરની આઠમી તારીખથી “ચીતર ગ0આSન દરપણ” નામNS 
દર મSગળવા, >ગટ થ}S સા ાિહક <Sબઈથી શJ કwx હ}S. Oમ* ‘�નીઆSના 
અu]બ gવા અ0 Dવા લાયક બનાવો’ની માિહતી તથા મહા_રEષોન* ચિરl 

અ0 િચlો આપવામ* આવત* હત*. D ( ૧૮૫૧ના સ¡Vhબરમ* Oમ6 આ 
સા ાિહક બdરામ� ખર�દ� ગ*ધી0 �ચી દી|S હ}S. (પારસી >કાશ, 
૧૮૮૮, પા. ૫૫૫) ૧૮૮૪ના જ¢નની પdલી તારી£ ૭૨ વષ�ની વ] 
કાવસ� પVલN <Sબઈમ* અવસાન થwS હ}S. (પારસી >કાશ, ૧૮૮૮, પા.
૧૨૦) કાવસ�ના આ _`તકની ભાષાનો ન�નો Dઇએ. ચીની ભાષા િવ¤ 
Oઓ કd . ઃ

‘ચીન0ઇ બોલી *નીઆમ0 એક ઘણી જ Xરાતમ ભાશા h, એટi# જ 
નહj પણ = અસલન0 વખતની એખલી એક જ જ"બાન h f k હજ"ર શ"ધી 
mવતી રMલી h, ઇઆB બોલીઆમો આn h. ખ(# h f k લોકો = બોલી 
બોo h,  =ઓન0 kવી જ = અqએબ અથવા જ"દી જ તર0હની h,  ક0f 
*નીઆ#ની સ#ઘલી qણીતી જ"બાન સાr =B કશો સ#બ#દ નથી. =મ0 sલાtરો 
નથી તથા =B લખવાના અખરો સ#ઘલી પરકાN આપણ0 kવી જ"બાનન0 
અtરોથી જ"દી જ તર0હન0 h;  અB =ઓB મોહોટી ચતરાઇથી ઉતપન કીuલા 
h.’ (ચીનનો અdવાલ, ભાગ ૨, ૧૮૪૮, પા. ૨૦૨. Dડણી �ળ >મા6)

હા,  આ _`તક પારસી ગEજરાતીમ* લખાwS ..  Oથી ‘શE�’  સS`iતમય 
ગEજરાતીના આIહી0 ‘અશE�’  લાT Oવી Oની ભાષા .. Oમ* Dડા¥રો અ0 

િવરામિચ¦નોનો ઉપયોગ ઓછો થયો .. પણ ‘�તિનબSધ’ અ0 ‘મSડળી 
મળવાથી થતા લાભ’ કરત* ઘ�  વdeS >ગટ  થ]eS આ _`તક ..  એટL 
મૌિલક ગEજરાતી ગGLખનનો પણ O બS0થી પdલ*નો આ આ§વભાવ .. 
આજ tધી આપ6 ૧૮૬૧મ* >ગટ થ]લા ડોસાભાઈ ફરામ� કરાકા 
(૧૮૩૦-૧૯૦૨)ના ‘ગ,ટ બરીટન ખાOની <સાફરી’0 આપણી ભાષાNS 
>વાસ વણ�નNS પdeS _`તક માનતા આ�યા છીએ.  પણ હકીકતમ* Oના કરત* 
ખા`tS વdeS >ગટ થ]eS ‘ચીનનો અહવાલ’ એ માનNS અિધકારી ..

આપણા (ટલાક અ¨યાસીઓ ગEજરાતી ગGના >ારSભકNS માન નમ�દ0 
આK ., પણ નમ�દ પોO આ માન (¡ટન જ§વસ0 આK ..  ‘ગEજરાતી ભાષા’ 
નામના Lખમ* નમ�દ કd .ઃ ‘ગGમ* લ£eS આપણી ભાષામ* કSઇ નથી. 
ગGમ* કાગળો લખાતા 0 દરબારમ* કામ ચાલત*, પણ O (વી રીતન* હત* 0 
. O સહE0 માલમ . 0 એ કSઇ ભાષા િવGા ન (dવાય. ભાષા િવGા0 જoમ 
આ¡યાNS >થમ માન gરવીસ0 . 0 સ0 ૧૮૨૮ન* વરસ0 ગEજરાતી ભાષા-
િવGાનો શક કdવો Dઇ], ( g વરસથી ગGમ* લખવાNS શJ થwS. (‘નમ�ગG’ 
ખSડ ૧,  સS. રmશ મ . શEકલ, ૧૯૯૬, પા.૧૧૭) કોણ હતો આ ‘gરવીસ’  ? 
એ હતો <Sબઈ ઇલાકાની સરકારનો એક િ©િટશ અિધકારી. ૧૭૯૪ના 
ઑકટોબરની છªી તારી£ મ«ાસમ* જયnજ િર9સો જ§વસનો જoમ. 

૧૮૦૮મ* ¬લિવચ ખાOની રોયલ િમિલટરી ઍ(®મીમ* Oની કૅ®ટ તરી( 
પસSદગી થઈ. 9યાર બાદ કૅ®ટ ઑફ એિoજિનયસ�મ* Dડાયો.  ઇ`ટ ઇિoડયા 
કSપનીની °િમનરીમ* ૧૮૧૧ના જ¢નની દસમી તારી£ O પાસ થયો અ0 
૧૮૧૧ના સ¡Vમબરની છªી તારી£ O6 પdલી વાર <Sબઈમ* પગ �કયો. 
<Sબઈ ઇલાકામ* વડોદરા રા�મ* કામ કરત* કરત* O ગEજરાતી ભાષાનો 
uણકાર થયો. <Sબઈ ઇલાકાના ગવન�ર માઉoટ  ̀ ટEઅટ� ઍિલ્ફo`ટ0 0િટવ `ક¢લ 
એoડ `ક¢લ ¬ક સોસાયટી ²ારા ગEજરાતી અ0 મરાઠીમ* શાLય પાઠ³_`તકો 
ત´યાર કરી >ગટ કરવાNS નકકી કwx 9યા, O6 (¡ટન જ§વસ0 એ સોસાયટીનો 
°µjટરી બના�યો. શJઆતમ* O6 પોO ગEજરાતી અ0 મરાઠીમ* પાઠય_`તકો 
ત´યાર કય¶. O0 નાm છપા]લ* ૧૫ ગEજરાતી _`તકોની અ0 ૧૩ મરાઠી 
_`તકોની માિહતી આg મ·  ..  અલબ�, આમ*ન* ઘણ*ખર* _`તકો અSIj� 
પાઠ³_`તકોના અNવાદ હતા.  ડૉકટર ચાલ�્સ હટનના _`તકનો જ§વ° ક,લો 
અNવાદ ‘િશ¥ામાળા’  ૧૮૨૮મ* >ગટ થયો હતો એટL નમ�દ એ વષ�0 મહ¹વ 
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આ" #. આ $%તક ૪૬૫ પાના./ હ1/.  શ3આતન4 પાઠ6$%તકો સરકાર 
િશલાછાપ પ=િતથી છાપતી @થી બ/B ભાષાના લિહયાઓB જHવJ નોકરીમ4 
રાLલા. નમMદના  િપતા લાલશ/કર દOએ ગRજરાતી લિહયા તરીS જHવસના હાથ 
નીT U/બઈમ4 કામ કWX/ એટZ નમMદ જHવસન4 $%તકોથી પિરિચત હોય જ.  
૧૮૫૧મ4 ^રોપની Uસાફરી દરિમયાન ઑકટોબરની ૧૪મીએ કૅbટન જHવસ./ 
અવસાન થ^/ .

પણ હકીકતમ4,  જHવસન4 પાઠ6$%તકોના ગe કરત4 પણ પfલ4 
gગટ થhલી  ગe iિતઓ મj #. હા, એ મૌિલક iિતઓ નથી, અ.વાદ #. 
પણ ૧૯મી સદીની પfલી પmચીસીમ4 પણ ગRજરાતી ગe લખા1/ અB છપા1/ 
હ1/ એની ખાતરી આ $%તકો oત4 થાય #.  સ/%iત સાિહpયમ4થી પfલવfલો 
અ.વાદ #ક ૧૮૨૪મ4 થયો હતો એટX/ જ નહr, એ અ.વાદ એક પારસી 
નબીરાએ કયs હતો એ વાત આપણા સાિહpયના ઇિતહાસ S િવOચનમ4 કય4 ય 
નuધાઈ નથી. આ $%તક./ ગe જHવસન4 પાઠ6$%તકોના ગe કરત4 ય 

પfલ4./ #. એ $%તક @ ‘પ/ચોપાખીઆ/ન’ નાw ૧૮૨૪મ4 gગટ થhલો 
પ/ચત/xનો અ.વાદ. આy ભZ આ $%તક સાવ zલાઈ ગ^/ હોય, પણ ૧૯મી 
સદીમ4 @ ^િનવHસટી ઑફ બો{|મ4 ગRજરાતીમ4 પાઠ6$%તક તરીS ભણાવા1/ 
અB લોકિgય પણ સારR/ એ}/ થ^/ હ~ કારણ ૧૮૨૨, ૧૮૩૩, ૧૮૪૦, 

૧૮૪૮, ૧૮૫૮,  અB ૧૮૮૨મ4 @ની બી� છ આ�િ� gગટ  થઈ હતી.  
૧૮૨૪ની પfલી આ�િ� U/બઇમ4 ફર�ન� મઝMબાન�ના U/બઈ સમાચાર 
છાપખાનામ4 છપાhલી. @મ4 કય4 ય અ.વાદક./ નામ છાb^/ નથી. પણ 
૧૮૨૨મ4 gગટ થhલી બી�  આ�િ�ના ટાઇટલ "જ પર આ gમા� છાb^/ 
# . Revised and corrected by Furdonji Murzbanjee. અલબ�, 
આ વાકયના |  અથM થઈ શS. એક, બી� કોઈએ કWલો અ.વાદ ફર�ન�એ 
�ધાયs હોય. બીo અથM, પોતાનો જ અ.વાદ y અગાઉ gગટ થયો હતો @ 
ફર�ન�એ પો@ �ધાયs-વધાયs હોય. બી� આ�િ� પર છાb^/ #. ‘�ી 
Uમબઇ શમાચારન4 ZથોગWફીક છાપામu છપાઇ #’. 

પણ ફર�ન� yવા એક પારસીB હા�  પ/ચત/x yવા સ/%iત �/થનો 
અ.વાદ થયો હોય એ}/ બB ખરR/? ફર�ન�./ �વનચિરx @મના પૌx Sકોબાદ 
|fરામ� મઝMબાB લખીB ૧૮૯૮મ4 gગટ કWX/. પોતાના િપતા, અB 
ફર�ન�ના એક $x, |fરામ�એ ‘�ગી કી�લી નuધો’B આધાW આ $%તક 
લ�^/ હોવા./ ZખS જણા�^/ #. બાWક વષMની �મW ફર�ન� ‘એક પ/િડત પાJ 
સ/%iત ભાષાનો અ�યાસ અસાધારણ ઉલટ  સા� કરવા લા�યા’  @મ આ 
$%તકમ4 ક�R/ #.  નાનપણમ4 િપતા સા� ઝગડો થત4 ફર�ન� ઘર છોડીB 
નાસી ગયા હતા. આખો િદવસ  ચા�યા પછી રા@ @ઓ એક ગામમ4 પહumયા. 
pય4 શR/ થ^/ ? Sકોબાદ લL #ઃ ‘આ Oળાએ પણ િવeા માતાના એ નાનકડા 
પણ સાmચા ��રીએ નિહ zખનો િવચાર કયs S નિહ તરસB યાદ કીધી.  
લાગલા બગલમ4થી સ/%iત ચોપડી કાઢી �લોકો લલકારવા માડયા.  એક તો 
જRવાન લોહી અB બીજR/ પોતાB આ Oળાએ ઘણા જ �ઃખી સમજતા હોવાથી 
એવા તો શ�ર અB છટાથી સ/%iત �લોકો ગાવા લા�યા S થોડા વખતમ4 એમની 
આસપાસ  એક ટો�/ �ગR/ મ�^/. બાર @ર વષMના એક ચીલ િલયા અB @ પણ 
વળી એક પારસીB શR= સ/%iત �લોકો ભજતો oઈ ગામ¡ના ભા¢લાઓ તો 
ડ/ગ જ થઈ ગયા અB આ નાના પ/િડત./ પ4િડpય oઈ હરખાઈ ગયા.’ બાર-@ર 
વષMની વh સ/%iત �લોકો કડકડાટ બોલનાર ફર�ન� ૩૭ વષMની �મW 
પ/ચત/xનો અ.વાદ કW @ ન માની શકાય એ}/ નથી. 

પ/ચત/xના આ અ.વાદના ગeનો ન¤નો oઇએ (oડણી ¤ળ gમા� 
રાખી #, પણ ¤ળમ4 િવરામિચ¥નો નથી @ અહr ઉwય¦ # અB શ§દોB છ�ટા 
પાડયા # yથી સમજવા./ સfX/ પ¡.) 

‘ઉ"ર $શ મ' મહીલા ના- નગર. તાહ0 વરધમાન એ45 ના- 
વ0ણીઓ 8હતો હતો. : ઘણો ધનવ<ત હતો. તોએ પણ :હ> એહવી ?છા થઇ 
C ધન વધાD< તો શાD<. કહF< Gઃ આ જગતમ04 એહK< ક<ઇ જ નથી C ધન થકી 
ન થાએ. : માL ડા4 NરFO ગ0P ધન કરK<. Cહ> ગ0P ધન G :હ> મીQ ઘણા, 

ભાઇ ઘણા. જગતમ0 : જ માણશ > :જ ડા4ઓ Sહવાએ G. પઇશાવાલો G 

:હ> પારકો હોએ : પોતીકો થાએ G, અ> દલદરી> પોતીકો હોએ : પણ 
પારકો થાએ G. Cહ> માન ન ઘL : માન પા- G, અVWતી Cહ> ન ઘL 
:હની અVWતી ક8 G. Cહની પાX જઇએ નહી :હની પાY Zએ G. એ 
શર5 ધનનો મહીમા Zણવો’. કોણ કહી શક~ S દલપતરામના ‘zતિનબ/ધ’ના 
ગe કરત4 આ ગe ઉતર1/ #.

પણ પા# પ¨ હ� થોડR/ ચાલી શકાય @મ #. Wવર©ડ ફલાવરના 
‘યાxાકરી’ના સ/દભMમ4 અગાઉ લ/ડન િમશનરી સોસાયટીના �રતના થાણાની 
વાત કWલી.  એ થાª શ3 કરનાર હતા  Wવર©ડ y{સ %કીનર. ૧૮૧૫ના 
સb«{બરની ૧૬મી તારીL @મ� �રતની ધરતી પર પfલી વાર પગ ¤કયો. 
@મના ¬�લ©ડમ4ના સહાયાયી Wવર©ડ િવિલયમ ફાઇવી થોડા િદવસ પછી 
�રત પહumયા. ગRજરાતી ભાષા શીખી લીધા પછી બ/Bએ બાઇબલના નવા 
કરારનો ગRજરાતી અ.વાદ કરવા./ શ3 ક^®. આ અ.વાદ મા«  @મ� �રતમ4 
UOબલ ટાઇપ વાપર1/ છાપખા./ શ3 ક^®.  આજના ગRજરાત રા¯ના 
િવ%તારમ4 શ3 થhX/ આ પfX/ છાપખા./.  ૧૮૨૦મ4 શ3 થhલા આ 
છાપખાનામ4 છપાઈB ૧૮૨૧ના જRલાઈમ4 બાઇબલના નવા કરારનો 
અ.વાદ gગટ  થયો. o S કમનસી| @ પછી xણ જ મિહનામ4,  ૧૮૨૧ના 
ઑકટોબરની 30મી તારીL, %કીનર./ અચાનક અવસાન થ^/. એટZ ફાઇવીનો 
ભાઇ ઍZકઝા©ડર %કોટZ©ડથી �રત આ�યો અB બ/B ભાઇઓએ સા� મળીB 
બાઇબલના જ�ના કરારનો અ.વાદ કયs. ૧૯૨૪મ4 @ છપાત4 સમ� 
બાઇબલનો અ.વાદ ગRજરાતીમ4 �લભ થયો. 

૧૮૨૧મ4 gગટ થhલા નવા કરારના અ.વાદના ગeનો ન¤નો 
oઇએઃ

‘4રોદ રાZના દાહાડામ0 ઇહFદીઆના બીથલહમમ0 ઇશF> જનમતી 
5લા જFઓ \શીઓ Nરવથી ઇDશાલ<મમ0 આવી> કહF< S ઇહFદીઓનો રાZ 
જનમો G : ક0હ0 G. Sમ S Nરવમ0 :ના તારા> \ઇ> હમો :ની NZ 

કરવા> આવા છઇએ.. એ શ0ભલી> 4રોદ રાZ તથા :ની શા] શઘલા 
ઇDશાલ<મના ઘભરાઆ. તાહા8 :^ શઘલા મોટા ગોરો> તથા લોકોમ0થી 
પ<ડીતો> એકઠા કરી> :ઓ> NછF< S ખરીશટ ક0હ0 જનમX ? :ઓએ :>  કહF<  
S ઇહFદીઆના બીથલહમમ0, Sમ S પbગબ8 એમ લc< G S ઓ ઇહFદીઆના 
બીથલહમ ક<ઇ ઇહFદીઆના શરદારોમ0 ન0હ0d< નથી, ક0 C તાહારામ0 એક 
શરદાર ઊતપ<ન થX : માહારા ઇશરાઇલ લોકો પર શરદારી કરX. તાહા8 4રો$ 
\શીઓ> એક0ત :ડી> :ઓ> શવીશતર NછF< S તારો કાહા8 $ખાઓ? > :^ 
:ઓ> બીથલહમમ0 મોકલત0 કહF< S જઇ> : છોકરા> શારી પP શોધો > 

Zહા8 : જf તાહા8 મ> ખબર કોહો S હF< પણ જઇ> :ની gZ કD<.’  (oડણી 
¤ળ gમા�, િવરામિચ¥નો ઉwય± #.)

અહr U²ણમ4 કય4 ય oડા³ર વાપય± નથી, પણ ગeB %થાિનક ઓપ 
આપવાનો gય´ µખાય #. oશી, ��,  ગોરો,  પ/િડતો yવા  શ§દો 
સભાનતાથી વાપય± #. ‘સ’ B બદZ સવMx ‘શ’  oવા મj #. પણ 

‘યાxાકરી’ના અ.વાદમ4 oવા મળતી �રતી બોલીની છ4ટ અહr ભા�h જ 
oવા મj #. બાઇબલનો અ.વાદ કરવા./ આy પણ સfX/ નથી. yમની 
મા¶ભાષા ગRજરાતી નહોતી એવા | પાદરીઓએ �રતમ4 આ�યા પછી 
લગભગ છ વષMમ4 ગRજરાતી ભાષાની એટલી �ણકારી wળવી S @ઓ 

બાઇબલનો અ.વાદ કરી શકયા @ હકીકત અpય/ત નuધપાx ગણાય.
| પરµશી પાદરીઓએ બાઇબલનો અ.વાદ કયs @ પfલ4 અ.વાદના 

ગeન4 બીજ4 | $%તક મj #. @મ4./ એક # ‘મોગલાઇ ઊનાની હકીમ 
લોકોનો ઊહવાલ તથા @ લોકોની નશીહતો’. ‘�ી Uમબઇ મ� મો|દ ફર�ન� 

મરઝબાન�ના કારખાનામ4’  છપાઇB ૧૮૧૮ના જRલાઈની બી� તારીL 
૩૮૨ પાના./ આ $%તક gગટ થ^/ હ1/.  @ના ટાઇટલ "જ પર અ.વાદક./ 
નામ છાb^/ નથી. પણ $%તકB આર/� ‘દીબાચો તરજRમાના કરનારનો o¡લો’ 
¤કયો # @ના લખાણમ4 પોતા./ નામ ‘કમતરીન ખાકસાર Uનશી ડોશાભાઈ 

મો|દ શોહરાબ� ભરવચી’ આb^/ # . દીબાચામ4 @ઓ કf # . 
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‘હ" એ $તાબન) વ)ચનારા -કબખત 01દીન લોકોથી ઉ8દ એ 

રા9ચ : એ મોબારક $તાબ- શારી પ> શમ?- વ)@. ક)એ : એ $તાબમ) 
હકીમ લોકોન) શ9ન A B ઘણ) બારીક તથા Eચદાર A. B એકવાર વ)@આથી 
શમજણમ) આવH નહI. વાશB ધીરજથી શારી પ> ગોઠવી- તથા પBપત 
જMNO કરી- વાર વાર વ)@આથી શમજણમ) આવH.’  !"ય$% પારસીઓ મા-./ 
આ 12તક પારસી જબાનમ8 લખા;/ < છત8 આ> ૧૯૩ વષD પછી પણ Fની 
ભાષા આપણH સમજણમ8 આ% Fવી <. 

અવJચીન ગMજરાતી ગNના નOના શોધવા મા-  ૧૮૫૦-૫૧થી પા< 
પગW ચાલીH કXલી  Yતરાનો હ% <[ો !કામ.  ફરી !/બઈ,  ફરી ફર^ન_ 

મઝDબાન_./ છાપખા./. ૪૧૦ પાન8./ 12તક < ‘દc2તા.લ મઝાdબ’. 
સોમવાર, તારીખ ૨૫મી િડhiબર, ૧૮૧૫ના રોજ છપા;/, આજથી બરાબર 
૧૯૬ વષD પdલ8. અ.વાદ પણ ફર^ન_ મઝDબાન_એ પોF જ કXલો. 
છાપત8 પdલ8 અ.વાદ બીY Yણકારો પાh તપાસાવી Wવા./ આ> પણ 

આપl જmરી સમજતા નથી. ફર^ન_ પોF ફારસીના સારા Yણકાર હતા, 
છત8 આ 12તક છાપત8 પdલ8 Fમl એક નહn, પણ oણ-oણ Yણકારો પાh 
પોતાના અ.વાદની ચકાસણી કરાવી હતી. !/બઈ સરકારના પpશયન hqrટરી 
ટી.આર. ગMડિવન, XકોડDર કોટDના ટtાuસWટર vન -લર અH ![ા િફરોઝ િબન 

કાઉસ, એમ oણ Yણકારોન8 xમાણપo yળ{ય8 હત8 | ‘તરજMમો ખરો અH 
સહી  <’  અH એ xમાણપoો પોતાના દીબાચામ8 આyજ કયJ હતા.  શdનશાહ 
અકબરના શાસનકાળ (૧૫૫૬ થી ૧૬૦૫) પછી ૧૬૫૫મ8 લખા}લા આ 
~/થમ8 એ વખતના િહu^2તાનમ8 xચિલત બધા ધમ�./ િવગતવાર િવવરણ ક;� 
<. પdલા ખ/ડમ8 પારસીઓના ધમDનો સમા%શ થાય <. ફર^ન_એ આ 
પdલા ખ/ડનો જ અ.વાદ કય� <. આ 12તકના ગMજરાતી ગNનો એક નOનો 
vઇએઃ

‘અ- $1 A : ઇનશ)નની Eદાએશ માRમ નથી : કીઆ દાહડાથી 
ઇનશ)ન Eદા થાએલ) A. અ- એ જ 8શાT Eદાએશનો Aડો અ- અOત નથી 
ઇઆ- એ જ રીB આદમીની Eદાએશ હ8શ) ચાTઆ કરH અ- 1ન) Aડાની 
બી ક)ઇ ગણતી અ- શMમાર આવતો નથી. “(આOમીગશત)ન) $તાબ મ)હ) એમ 
લ>RO A : B વખતમ) ખાUO તથા પીUO તથા E1રUO તથા હોડUO એ વVW 
શર" ક)ઇ થોડMO હXO . : ક)ઇ ખોદાએતાલાની બખHશથી આપણ) વખતમ) A 

BહUO ક)ઇ B વખતમY નહI હXO. અ- B વખતમ) Hહરો બનાવાનો કાઇદો તથા 
પાદશાહી તથા હકMમત તથા "પાર તથા દીન ધરમ તથા એલમ તથા 1કમત એ 
ક)ઇ હXO નહI.’ 

૧૮૧૫ પdલ8 છપા}�/ માo એક જ ગMજરાતી 12તક આ> vવા 
મ� < - ૧૮૦૮મ8 xગટ  થ}�/ ડૉ. રોબટD ડ્રમuડ./ ‘ઇલ2ટ્Xશuસ ઑફ ધ 
~ાyિટકલ પાટDસ ઑફ ધી  ગMજરાતી, મરાઠી ઍuડ �િ�લશ લ�િ�%જસ’. પણ 
!"ય$% {યાકરણના આ 12તકમ8 સળ/ગ ગMજરાતી ગNનો ઉપયોગ થયો નથી.

ઓગણીસમી સદીના �વJDધમ8 છપા}લ8 12તકો િવ�ની આપણી 
Yણકારી એટલી ઓછી, આછી, અ�રી અH અ�રતી < | અહn >મH િવ� 
વાત થઈ શકી < F ઉપર8ત બીY મહ�વના ગN ~/થો xગટ થયા હોય એવો 
�X�રો સ/ભવ <.  �8 12તકો જ vવા નથી મળત8 $ય8 સામિયકોની ફાઇલો 
vવાની તો વાત જ કય8 કરવી? પણ ૧૮૪૦ના સ�-iબરથી નવરો_ 

ફર^ન_એ શm કX�/ માિસક “િવNાસાગર”, ૧૮૪૯ના જMલાઈથી !/બઈની 
�ાનxસારક મ/ડળીએ શm કX�/ “ગHઆ/ન પરસારક”, ૧૮૫૦ના Yu;આરીથી 
સોરાબ_  શા1ર_  બ/ગાળીએ શm કX�/ “જગત મીતર”  >વ8 સામાિયકો |વળ 
પN છાપીH નભત8 ન હોય. આ ol સામિયકોમ8 ગN લખાણો./ xમાણ જ 

વ� રd�/ હોય F એમન8 નામ vત8 પણ સમYય Fમ <. પણ ઘણા xય�ો 
કરવા છત8 આમ8./ એ| સામિયક vવા./ બની શક;/ નથી.  એટW અહn તો 
૧૮૫૦ થી ૧૮૧૫ �ધીનો xવાસ  પા< પ� કરત8 > થોડી અ�જ, અવાવરM, 
અYણી ~/થOpતઓન8 દશDન થઈ શકય8 Fની ઝ8ખી કરાવવાનો xય� કય� <. 

પણ એક વાત નકકી < Xવરuડ િવિલયમ ફલાવર, Xવરuડ >iસ 2કીનર અH 

Xવરuડ િવિલયમ ફાઇવી >વા પાદરીઓ, કૅ�ટન જpવસ  >વા પર�શી 
અિધકારીઓ, અH કાવસ_ સોરાબ_ કાવસ_ પ-લ, ડોસાભાઈ સોરાબ_ 
!નશી અH ફર^ન_  મઝDબાન_  >વા પારસીઓએ અવJચીન ગNની ભ�ય 
ભ8ગવા./ કામ ક;� <. અવJચીન મરાઠી ગNનો આર/ભ  પણ પર�શી 
અિધકારીઓ અH પાદરીઓH હા�  જ થયો <. મરાઠી સ/શોધકો અH 

િવ%ચકોએ Fમના xદાનનો આદર કય� < અH Fની ચચJ-સમી�ા કરત8 
12તકો લ"ય8 <. જયાX આપl પર�શીઓ અH પાદરીઓ ઉપર8ત 
પારસીઓના xદાનની પણ અવગણના કરી <. 

***
જ�નાગઢ એટW ગMજરાતી કિવતાની  જuમ¡િમ. અH $ય8 આવીH વાત 

કરી તો કd કિવતાની નહn પણ ગNની.  જ�નાગઢ એટW નાગર નર¢સહની 
કમD¡િમ, પણ વાત કરી તો નાગરની નહn, પણ પર�શીઓ, પાદરીઓ અH 
પારસીઓની.  ‘એવા X અમો એવા X’  બીજM/ શM/ કહીએ? િવ%ચન-સ/શોધનની 
આ cઠકમ8 > થોડી વાતો કરી Fમ8 િવ%ચન હ�/, સ/શોધન હ�/, બ/H હત8 | 
cમ8થી એ| નહો�/ એ નકકી કરવા./ કામ આપ સૌ./. આટલી શ8િત અH 

સહનશીલતાથી આવી અYણી | ઓછી Yણીતી વાતો સ8ભળી એ મા- આપ 
સૌનો આભાર. અH આ cઠકનો વડો િનશાિળયો બના{યો F મા- ગMજરાતી 
સાિહ$ય પિરષદનો તથા Fના સૌ હો¤rદારોનો આભાર.
જZનાગઢ ખાB િડ]^બર ૨૩-૨૪-૨૫, ૨૦૧૧ના રોજ મeલા ગMજરાતી 
સાિહgય પિરષદના છkતાલીસમા અિધ"શનના િવ"ચન-સOશોધન િવભાગના 

અmયnપoથી આERO વpqય
[55, Vaikunth Co-operative Society, Lallubhai Park,            

Andheri (West), MUMBAI - -400 058, India]
--------------------------------------------------------------

0 ટZOકી નઝમ                               • દીપક બારડોલીકર
લો ખO>રી દt ઝોળી અા ?વનની
તમારMO હોય : બાકી ઉપાડી લો
છત)v થાય ના સOતોષ તો લોકો
અા કપડ) શMO, કફન િસxy ઉતારી લો

- હો ઇzછા, કરો અા oહના કટકા
$ બાકી ના ર1 અરમાનના ચટકા
                       (૨)

સતત સOતાપઘાણીમ) પીલાયો, પણ
કટોરો {|ય}નો ~વા નથી દીધો
ભRO થા� અા Nિનયા�O ભT ‘દીપક’
મ- અારામથી �વા નથી દીધો

હ" અો મોત, ખોળામ) ભT લઈ T
- મારી મા સમી એક XO બકી દઈ o 

[136 Stamford Street, Old Trafford, MANCHESTER M16 9LR, U.K.]
------------------------

હMO નથી હMO                                             • ‘બા�લ’
હMO  નથી  હMO 
હMO  તો આ  છMO 
ચાT  એ મારી  પડ> 
-  હMO   �ઈ ના  શકMO  
�ાWક  :-  મ�O  
તો  �ાWક  પાછો  �RO 
હોય  :  ખામોશ  �  હMO  વNO
કW  એ માફ  �ાW  �ણા  કરMO
િવહW  એ  બાW  �  હMO  ઘરમ)  રહMO 
W'H  એ  અકબOધ  ખડો, હMO  �  મરMO.

;/અન રામોન _yHઝ (Juan Ramon Jimenez ) ના  કા{ય I am not I નો અ.વાદ 

e.mail : drvision@gmail.com
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અહ# લ%ડનમ) સવાર અ. સ)જ એક-એક વત3માનપ5  િવના 789 
વહ:ચવામ) આ= >.  સવા? “@ટBો”  અ. સ)D “ઇવFનગ HટાIડડ3”. બ%.ના 
કKવર અલગ-અલગ > પણ બ%.ના ‘ટારMટ રીડસ3’  સમાન જ >, અ. O > 
કPQટસ3 (આપણી ગRજરાતીમ) રોD-રોજ નોકરી માS જન-પિરવહનમ) ‘સફર’ 
કરનારા ‘અપ- ડાઉિનયા’). આ બ%. વત3માનપ5ો સોમવારથી શRYવાર જ 

Zકાિશત થાય >.  કારણ [ મહ\મ ‘કPQટસ3’ પણ O પ)ચ િદવસ જ હોય >. 
“@ટBો”  તો ઘણ) વષ3થી િવના 78ય ઉપલ`ધ >; અ. ઘb જ લોકિZય પણ 
ખરR%.  Oમ) તમામ Zકારના વ)ચકો. રસ  પd Oવા િવિવધ સમાચાર છપાતા રf 
>. O ‘S`લોઇડ’ Hવgh કાગળ  પર, ઈ-hપર Hવgh ઈIટર.ટ પર અ. 

એિkલ[શન તરી[ આઈફોનમ) મળી રf >. Oમ) ૨૧ noRઆરીથી ૨૫ 
noRઆરી ૨૦૧૧ દરિમયાન છપા9લ રસZદ સમાચારો ઃ

•પ)sય િદવસ  Zથમ tu પર 
િલિબયા અ. કન3લ ગvાફી જ છવા9લા રwા. 
x [ IQઝીKIડના zક%પનો એક ફોટો આ{યો 
ખરો, પણ |}ય સમાચાર તો િલિબયાના જ 
રwા. ગvાફીના  રા~ xગા સ%બોધન. બધાએ 
[ટલી ‘ગ%ભીરતા’થી લી�% O. લગ�% એક કાટ�3ન.

• અહ# ઘરમ) ટી.વી.  રાખવા માS 
લાયસIસ K�% પd >(!?) અ. સા@ તમ. 
�fરાતોના ધોધમ)થી શ� એટલા 
બચાવવામ) આ= > Oવો બી.બી.સી. - 

‘િ�િટશ �ોડકાFHટગ કૉપ�?શન’નો દાવો >. હમણ) એવા સમાચાર આ{યા [ 
હ= ખાનગી sનલો ચો�સ  Zકારના કાય3Yમો દરિમયાન Zિત કલાક ૭ના બદK 
૧૨ િમિનટ �fરાતો બતાવી શક�. ભારતમ) દશ3કોના િહત સાચવતો આવો  
કોઈ કાયદો ખરો?

• British FTSE-100  સ7હમ) આવતી ક%પનીઓએ એ�% લ�ય 
િનધ�િરત કQ� > ઇ.સ.  ૨૦૧૫ �ધીમ) Oમના ઉ�ચ અિધકારીઓમ) ૨૫% 

H5ીઓ હોવી જ xઈએ.  ભારતના ૩૩% H5ી અનામત િવ�યક D�% લાM > 
.?

િચરાગ ઠ'રનો ‘અિભ,’ ના- રસ/દ 1લૉગ 4. છએક વરસ પ:લ; 
િવલાયતમ; નસીબ અજમાવવા અાBલા િચરાગભાઈએ DટFGક મHદાર 
િનરીIણ કKL 4. સવMNયાO અામ;ના Dટલાક તણખા ‘અિભ,’મ; Qવા મR 4. 
વાચકોS અા સઘUG રસ/દ બની ર:, સમV, અહX સાદર લઈએ છીએ : તGYી

Zિત વષ3 ન=Pબર માસમ) િ�િટશ શહીદોની યાદમ) ‘પોપી’સ અપીલ 

d’ ઊજવાય > અ. લોકો પોતાન) વH5 પર કRદરતી [ �િ5મ પોપી (એક 
Zકાર�% �લ - ખસખસન) છોd ઊગ�% �લ?) લગા= >. વષ3 ૨૦૦૯મ) [ટલાક 
|િHલમોએ Oનો િવરોધ કય� હતો અ. ઉ�[રણીજનક �5ોવાળા પોHટરો 
�fરમ) Zદ�શત કય� હત).  Oમ)ની ચાર {યિ�ઓ પર જનતામ) ઉ�[રણી 
nલાવવા બદલ અ. �દભાવભQ� વત3ન કરવા માS [સ દાખલ થયો  હતો. 
પાછળથી એ વાત બહાર આવી [ એ ચા?ય {યિ�ઓ અહ#ની સરકાર xdથી 
િવિવધ Zકારની નાણ)કીય મદદ (અહ#ની ભાષામ) Benefits) @ળવી. જ 
�વતા હતા, કોઈ નોકરી-ધ%ધાની આવક પર નિહ.  D થાળીમ) ખા�%, Oમ) જ 

�%ક�%! Oમ. x આટ % બ�% લાગી આવ�% હોય તો Oમના ¡શમ) પાછા જઈ. 
¢ય) કોઈ ન�ર પિરવત3નો લાવવાની િદશામ) કામ [મ નથી કરત)?

•એક રસZદ સમાચાર એવા પણ હત) [ એક ૯૬ વષ3ની અ@િરકન 
મિહલા (ડોસી લખાય Oમ નથી, કારણ [ O શ`દ સમાચાર. અ�gપ નથી!) 

gપ�િવની  તરી[ કામ કરી. વષ3ના  £૫૦,૦૦૦ (એટK [ લગભગ g. ૩૫ 
લાખ) કમાય > અ. Oનો પાછલા ૬૦ વષ3નો  ઇિતહાસ પણ છાkયો >. O એક 
કૉલના £૮૦૦ K >.  અહ# પ)ચ િદવસ ¥લ-ટાઈમ કામ કરનાર સ?રાશ 
{યિ�ની માિસક આવક, કર-કપાત પછી, £૮૦૦ની આસપાસ હોય >, O 

�ણકારી માS.

K.D. બાઈટ્સ ઃ Ubiquitous UK                                                                            • િચરાગ ઠ'ર ‘જય’
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આ વખતનો વલ(્ડ-કપ

આ વખતનો વલ(્ડ-કપ મારા મા0 અલગ 3. 34ા વલ(્ડ-કપ વખ5 હ78 
અિત-:ય<ત હતો મા0 એક પણ ?ચ Aઈ નહોતી. (સાર78 થF8.) પણ આ વખ5 

આપણી મોટા ભાગની ?ચ વીક-એIડમJ 3, અK હ78 LયાM ઘM જ હોP છ78. 
ઉપરJત ઇIટરKટ પર <ટTીમUગ પણ સરળતાથી Aવા મળી Wય 3.

બીY નવી વાત એ 3 Z અLયાM હ78 [J કામ કર7 છ78 LયJ ભારતીય 
ઉપરJત બJ\લા]શી,  પાિક<તાની,  _ીલ8કન, `<ટ-ઇિIડયન, ZIયન, aિ\લશ 

અK આઈરીશ :યિbઓ પણ 3. મા0 LયJ પહોચતા જ અલગ-અલગ ]શના 
સમથ(ક સાd વાતો કરવાનો મોકો મe 3 અK નવી-નવી વાતો  Wણવા મe  3. 
બJ\લા]શી િમfો આ વખ5 gબ ઉLસાહમJ 3 અK 5મK hરો િવiાસ 3 Z 
5મનો ]શ બીW-તબjામJ તો જkર પહોચl. પાિક<તાની િમfોની વાતો 
લાmિણક હોય 3. Y5 તો ‘અnછા op’  અK હાયq તો ‘?ચ િફs હt!’. 
મતલબ Z 5મK uકી િસવાય કોઈ ટીમ હરાવી શZ નિહ! _ીલ8કનો ભા\v જ 
5મના ]શની ટીમ મા0 સાર7 બોp 3 કારણ Z 5ઓ તિમલ 3 અK ટીમના 
મોટા ભાગના oલાડીઓ wસહાલી 3. `<ટ-ઇિIડયન અK ZIયન િમfો 5મની 
ટીમના xદશ(નથી િનરાશ 3 અK કદાચ આ zઢીK િ|ZટમJ 5ટલો રસ નથી. 
aિ\લશ િમfો}8 પણ એ~8 જ 3. 5મK �ટબોલમJ 3 5નાથી દસમJ ભાગનો 
પણ રસ િ|ZટમJ નથી. આઈરીશ િમfK તો એ પણ ખબર નહોતી Z 5મની 
આ8તરરા�ીય <તરની એક િ|Zટ-ટીમ 3 અK 5ઓ આ વલ(્ડ-કપમJ રમવાના 
3. [ાM એક ઈટાિલયન િમfK તો િ|Zટ AઈK નવાઈ લાગી હતી Z ‘આ 

રમત તો િવિચf 3. ક8ઈ ખબર જ નથી પડતી K!’
(21-2-’11 to 25-2-’11)

•
આ સ�ાહ પJ�ય િદવસ �ખ�� પર અલગ-અલગ ��ા ર�ા. 

સોમવાM મિહલા અK �ર7ષના કાર-ઇI<યોરIસનો ��ો,  મ8ગળવાM ગ�ાફી પર 
હ7મલો કરવા (અ?િરકાના વા]) િ�િટશ સtિનકો તtયાર 3-ના સમાચાર, uધવાM 
zટTોલમJ ભાવ વધારાના કાર� ફરવા જવાનો ખચ( વધાM થlની વાત હતી, 
ગ7ર7વાM એક બાળકK Yવીત રાખવા fણ િદવસ �ોઝન અવ<થામJ રાખવામJ 
આ:યાની �7મન-ઇIટM<ટ <ટોરી હતી, તો  શ7|વાM અહU મળતી (માf) આઠ 
રWઓમJના એક �રફારની વાત હતી.

જનતા જનાદ(નK િલિબયા કરતJ વધાM <પશ(તા કાર-ઇI<યોરIસના 
x�મJ વ� રસ હતો.  બIF8 એ~8 Z અહU એક Aિડયા ભાઈ-બ�K કાર-
ઇI<યોરIસ મા0 અરY કરી. બ8Kની Pમર અK અ}ભવ સમાન જ હતJ, છતJ 
ક8પનીએ 5મK અલગ-અલગ િxિમયમ ભરવા}8 ક�78,  �K 5ઓએ �દભાવ 

ગ�યો અK 5ના િવર7� Zસ  કરવામJ આ:યો. ક8પનીઓ}8 ક�~8 એ~8 3 Z 
<fીઓ કાર ચલા` 3 પણ ઓછી,  અK અક<માત પણ ઓછા કM 3.  મા0 
5મ}8 િxિમયમ ઓછ78 3. હ` Fરોિપયન-કોટ(ના �કાદા બાદ, વષ� દહા� 
<fીઓK £૧૦૦ થી £૯,૦૦૦ વધાM ભરવાના થl.

•લોકોના િખ<સામJથી પાઉIડ જવાના હોય,  અK 5ઓ બોp નિહ 

એમ તો Zમ બK? મ8ગળવારથી 5ના િવ� જનતાએ વત(માનપfK િવિવધ 
xિતભાવ ઇ-?લ  ારા મોકલવા મJડ¡ા. �ર7ષોનો xિતભાવ એમ હતો Z આ 
5મK વષ¢થી થvલા અIયાય}8 તપ(ણ 3. <fીઓ}8 ડ્રાઇwવગ સલામત નિહ 
પણ ઓછ78 હોય 3, મા0 5મના અક<માત ઓછા થાય 3.  અK [ાM ફાયદો 
pવાનો આ`, LયાM ‘pડીસ ફસ(્ટ’  કહીK આગળ આવતી <fીઓ આમJ Zમ 
આગળ નથી આવતી. [ાM <fીઓ}8 ક�~8 એમ 3 Z આ8કડા 5મની તર�ણમJ 
3 મા0  5મK ઓછ78 િxિમયમ આ` 3. ઇI<યોરIસ ક8પનીઓK િxિમયમ 
વધારવા}8 બહા}8 મળી જl. મ8ગળવારના xિતભાવ, uધવારના xિતભાવ, 

ગ7ર7વારના xિતભાવ, શ7|વારના xિતભાવ. …
Fનાઇ0ડ wક\ડમમJ વષ( દરિમયાન માf  આઠ W�ર રWઓ હોય 3. 

(ગ7જરાતમJ Zટલી 3?) 5મJની એક રW ? મિહનામJ આ  ̀3 અK £િનયાના 
ઘણા ]શ (ભારત સ?ત) 5K ‘?-�’ તરીZ ઊજ` 3.  5K ઘણા લોકો 
સા¥યવાદી િવચારધારાK લગતી રW પણ ગણતા હોય 3. હ` એવી દરખા<ત 
કરવામJ આવી Z આ ‘?-�’ની રW ર� કરી, 5ના બદp, એિxલમJ ‘સ¦ટ [ોજ( 
�’ પર Z ઑ¨ટોબરમJ ‘ટTફા©ગર �’ િનિમª« રW આપવી. [ાM જનતા-
જનાદ(ન ક� 3 Z આખા FરોપમJ સૌથી ઓછી રW આમ પણ F.Z.મJ જ 3, 

તો ‘?-�’K ર� કરવાK બદp એક વધારાની રW આપો K.
આવતા મિહનાથી 
� ાIસમJ uરખો 
પ�રવા પર કાય]સર 
xિતબ8ધ લાગી જl 
5ના પણ સમાચાર 
આ : ય ા હ ત ા . 
સલમાન રદીએ 5ના 
�<તકમJ ક8ઈક લ®F8 
હ¯8 (માf લ®F8 જ 
હ¯8) LયાM 5નો gબ 
જ િવરોધ થયો હતો. 
[ાM �ાIસમJ તો 
ક8ઈક થવા}8 3, 5નો 
એટલો જલદ િવરોધ 
Zમ નથી થતો? Z 
પછી એ~8 હોય 3 Z 

લોકો પોદરા પર જ પ°થર માM 3 ?

િ�ટન ±p²સ}8 રા� 3 (PLEBS - People Lacking 
Everyday Basic Skills) 5વા એક સ8શોધનના સમાચાર છપાયા. મતલબ 
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! અહ$ ઘણા બધા એવા લોકો / ! 0મ2 દ4િનક 7વનન8 નાન8-નાન8 કામ – 

0વ8 ! લાઇટ બ;બ બદલબો, <ડ8 બાફવ8, ! કારના ટાયર બદલવા – મ8 
તકલીફ પD / અ2 Eનો દોષ આ સIશોધનકારો શાળામ8 ‘LMિNટકલ’  કાયO ન 
કરાવવા2 આP /.  Eમ2 Q8 ખબર / ! ભારતની શાળામ8 બાળકો2 ભાTU 
જ LMિNટક;સ કરવા મW / પણ Eઓ આવા દ4િનક કાયO Eમના ઘYથી શી[ /.

એક નાનકડા એક જ કોલમના ‘ફીલર 
\]ઝ’મ8 એવો ઉ`Mખ / ! બાળકો2 
ઉab8િત િવc ભણાવdI હોય તો Eમ2 
મોટ8-મોટ8 ઉદાહરણો આપવાની 
જeર નથી, Eમ2 ચામડીના રIગોની 
વાત સમhવો તો E સમ7 જi.  …
બાત j કkછ દમ હ4!



• એિશયા2 લગતા m સમાચાર આnયાઃ 
(૧) બ8Tલાqશના એક નોબલ Lાઈઝ િવ0તા2 
નોકરીમ8થી કાઢી tકવામ8 આnયા. (૨) 
પાિકvતાનના શાહબાઝ ભwીxI yન

• ભારત2 લગતા માz zણ જ સમાચાર 
આnયા અ2 E પણ માz િb!ટ  અ2 બોિલdડના 
જઃ (૧) ભારત-<T{\ડ વ|} ટાઈ થUલી વલ~્ડ-
કપની jચ (૨) ધોનીએ કYલો UDRSના 
િવરોધનો આઇ.સી.સી.  �ારા કરાUલ િવરોધનો 
બી.સી.સી.આઈ.એ કYલો િવરોધ (૩) 
બોિલdડની િનયિમત કૉલમ ‘બોિલ-vપાઈસ’

… અIતમ8 જરા મરક-મરક.

(28-2-’11 to 4-3-’11)
•

ભારતના િવજયની ઇ,લગ રોડ પર ઉજવણી
આ તસવીરો  નથી અમદાવાદના સી.7. રોડની ! નથી િદ;હીના 

ચ8દની ચોકની. આ તસવીરો / લIડનમ8 ગkજરાતીઓના ગઢ, ઇ�લગ રોડની. 
ભારતીય ટીj િવ�કપ હાથમ8 લીધો પછી ઉ�ર લIડનમ8થી બધા જ રvતાઓ 
ઇ�લગ રોડ તરફ જતા હતા. 2 �ત�તામ8 તો હhરો ભારતીયો, ખાસ કરી2 
ગkજરાતીઓ, િતરIગા ફરકાવતા આવી પહ�|યા હતા.  કોઈ 'ઇિ\ડયા', તો કોઈ 

'ધોની', કોઈ 'સિચન', તો કોઈ ']વરાજ'ના નાj નારા લગાવતા હતા. ઢોલના 
તાલ પર આવD Eવો ડા\સ કરત8-કરત8 આ 'રૅ�લસ�' આખો ઇ�લગ રોડ hમ 
કરી ના�યો હતો. આમ તો આવી h�ર ઉજવણી મા�  અગાઉથી પરવાનગી 
{વી  પડતી હોય /,  પરI�I અહ$ના Lશાસ2 જનતાના આ vવયI� આનIદની 
અિભnયિ�2 હIjશની 0મ નભાવી લીધો હતો અ2 Eમ8 બ2 Eટલો સહકાર 
આ�યો હતો. પોિલસ કો\v�બ;સ તો આ તમાશા2 માણતા પણ હત8. Eમ� 
ઇ�લગ રોડના વાહન nયવહાર2 બી0 વાળી દીધો હતો અ2 અધવ|} ફસાUલી 
બસો2 ખાલી કરાવી2 aય8 રvતા વ|} જ પાક~ કરાવી દીધી હતી. ભારતીયોનો 

ઉaસાહ ગગન�Iબી હતો અ2 મોD �ધી આ ઉજવણી ચાલી હતી. aયાર બાદ 

ધીj ધીj લોકો YvટોY\ટ, મીઠાઈની �કાનો, પબ ! /વ� ઘર તરફ વ�યા હત8.
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!"િપયરના )લોબ િથ.ટરમ1
એક સમય હતો ) *ા, ભારતવષ1મ2 કાિલદાસ, ભવ6િત અ8 ભાસ 

9વા મહાન;મ નાટ=કારો હતા અ8 નાટ=શા?@ 9વો બહBCDય EFથ રચાય 
Iટલી હK એ કલાની કદર હતી. પછી આપણી  રFગ6િમ8 શી ખબર કોની નજર 
લાગી,  પણ ભારતની કોઈ પણ TાKિશક ) રાUીય ભાષામ2 એ કલાની સાચી 
કદર નથી થઈ. રFગ6િમ એ VW કોઈ વગ1 િવXષનો ઈVરો હોય Iમ આપણી 
TV િદવY-િદવY Iનાથી િવZખ થતી ગઈ.  ગBજરાતી રFગ6િમ તો એક સમ[ 
એટલી અધઃપતનના આ, આવી8 ઊભી રહી હતી ) રFગ6િમ પર િવ_ત ક`ાaF 
‘લગામ િવનાના પઠાણી ઘોડાaF તોફાન’ રજf થgF હgF. અhયા, i ) પિરિ?થિત 

એટલી ખરાબ નથી, તો હરખાઈ ઊઠવા 9વી પણ નથી. સાર2-સાર2 નાટકો 
ભજવાત2 રj k અ8 )ટલ2ક પરથી તો િહlદી ચલિચ@ો પણ બ8 k. છત2 
સ,રાશ જનતા હm  રFગ6િમથી િવZખ જ k. Tવીણ સોલFકી 9વા નાટ=કારો 
i ) આ કાદવમ2 પણ કમળની 9મ ખીલી8 સાિબત કરતા રj k ) Tિતભા8 

?થળ-કાળના બFધનો નથી નડતા પણ અપવાદ8 િનયમ તો ગણી શકાય નિહ!
િoટનમ2 રFગ6િમ હm સામાlય જનતા8 આકષp k. Iના ઘણા 

કારણો હોઈ શ) :  જનતાની રBિચ, રFગ6િમની ગBણવ;ા, Tિતભાની કદર, 
અહqની લાઇફ-?ટાઈલ અ8 Iમ2 વીક-એlડ આઉtટગaF મહuવ, ભિવvયની 
સલામતી હોવાથી નાણ2 વાપરી શકવાની `મતા.  કારણ ખબર નથી પણ 
રFગ6િમ પર )ટલ2 ય નાટકો પાછલા દસ-વીસ ) એથીય વધા, વષ1થી ભજવાય 
k. સફળ થ[લ2 ચલિચ@ો પરથી નાટક ) ઓxરા સફળતાથી રજf કરવાની 
આવડત અ8 tહમત ધરાવનારા ઘણ2 િવરલાઓ અહq પડyા k. (આપW I8 

કદાચ ‘ઊલટી ગFગા’  કહીશBF.) ગલ1z{lડ8 Iના જlમિદ8 અથવા |}lટાઈન ~ 
પર કોઈ રો�િlટક નાટક iવા લઈ જવી હm ‘આઉટ ઓફ �શન’ નથી!

*ા, હીથરૉ એરપોટ1 પર પjલી વાર પગ C�ો,  hયારથી મનમ2 એક 
ઝFખના હતી ) X�િપયરના �લોબ િથ[ટરમ2 X�િપયરaF જ કોઈ નાટક i�F. 
લગભગ પ2ચ વષp ઝFખનાના એ છોડ8 િસિ�aF એક �લ આ��F. *ારથી 
પો?ટમ2 િટિકટ  આવી,  hયારથી ૨૬ એિTલ ૨૦૧૧ના સ2જના સાડા સાત 
વાગવાની આgરતા�વ1ક રાહ iઈ ર�ો હતો. ��સના િકના, આ|લા એ 
ઐિતહાિસક િથ[ટરમ2 ‘jમ}ટ’  iવા જવાaF હgF. ઘણી ઘણી કDપનાઓ કરી 
હતી. ઘ� બ�F કDપનાતીત હgF,  અ8 ઘ� કDપનાથી સાવ જ િવપરીત હgF. 
આ અaભવથી ઘ� ન�F Vણવા મ��F.

Cળ6ત રીI �લોબ િથ[ટર ઈ.સ. ૧૫૯૯મ2 બ2ધવામ2 આ��F હgF 
અ8 આપણા  િTય X�િપયર Iના સાડા બાર ટકાના ભાગીદાર હતા. ઇ.સ. 
૧૬૧૩મ2 ‘j�ી ધ એઈટ્થ’ની રજfઆત દરિમયાન, એક તોપ ફોડવામ2 આવી 
અ8 Iનાથી આગ લાગત2 આ િથ[ટર બળી ગ�F. પછીના જ વષp IaF 
�નઃિનમ�ણ થ�F અ8 I ઇ.સ. ૧૬૪૨ �ધી ચાD�F.  hયાર બાદ I8 ‘ �િરટlસ’ 
¡ારા બFધ કરવામ2 આ��F.  પછી બધા આ �લોબ િથ[ટર8 6લી ગયા અ8 I 
kક એટ} �ધી ) I �2 બFધા�F હgF I ચો¢સ ?થળ પણ 6લાઈ ગ�F. પછી 
kક ઇ.સ.  ૧૯૯૭મ2 IaF �નઃ િનમ�ણ થ�F 9 Cળ  જ�યાથી થોડાક �ટ દfર k. 
(૭૫૦ �ટ) બ2ધકામની ¤િ¥એ �લોબ8 ‘એિમ્ફિથ[ટર’  ગણવામ2 આ| k. 
િથ[ટરના બ2ધકામમ2 તમામ પારFપિરક CDયો Vળવી રાખવામ2 આ�ય2 k. એ 
સમ[ 9 ‘પીટ ¦ાસ’  મા� પીટ રjતો I પણ k અ8 hય2 હ| સાતસો માણસો 
ઊભા-ઊભા નાટક જBએ k. §ઠકો @ણ ?તરમ2 k.

બ2ધકામની સા¨-સા¨ નાટકની ભજવણી પણ તમામ રીI 
‘િવ©ટોિરયન એજ’ની �વાસ �રતી હતી.  સૌ Tથમ તો રFગમFચની વાત કરીએ 
તો Iની પર કોઈ જ આ�િનક સVવટ નિહ. મા@ ચા,ક લાકડાના પાતળા 
થ2ભલા ખો~લા હતા 9થી જ«ર પ~ Iનો ઉપયોગ થઈ શ). Tો સના ના� 
પણ ચાર જfના જમાનાના ?�પ �બલ, ચાર પાિટયા, §  ફ્લોર oશીશ, તલવારો 
અ8 એક �લાસ. માની ન શકો ) ત� એકવીસમી સદીના કોઈ નાટ=ગ¬હમ2 
§ઠા છો.  નાટક શ« થાય,  ¤ય બદલાય,  અFક �રો થાય, મ®ય2તર ) �ણ�હfિત- 

�2 ય પણ પડદાનો ઉપયોગ જ નથી કરવામ2 આ�યો. �રા મFચનો એટલો �Fદર 
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ઉપયોગ થયો ' ( ત* તરત જ સમ/ 0વ ( કયા સ4વાદ અ7 કઈ 9વગતોિ;. 

નાટકમ> પણ @ નાટક આB ' C7 DEિપયF @ટલી કIશળતાથી આLMN4 ' 
Cટલી જ કIશળતાથી કલાકારોએ ભજવી પણ બતાRN4. માS નાટકમ> નાટક 
દરિમયાન જ પડદાનો ઉપયોગ કરવામ> આB ' અ7 C પણ નાટકના એક 
ભાગ તરી( જ.  માS આઠ જ કલાકારોએ તમામ પાSો ભજRયા '.  અ7 

Vોટાગોિન9ટ WમLટ િસવાય તમામ કલાકારોએ એકથી વધાF પાSો ભજRયા 
'. WમLટ  સમY Cના િપતાના Zત[4 Vગટ થ\4,  ટI બી ઓર નોટ ટI બી અ7 
^_વ િડગરવાળા S`ય abયો મારા મનગમત> ' અ7 એ S`ય7 c4દર રીC રજd 
કરવામ> આRય>. ઘણીવાર તો કલાકારો fાF પોતાની 0ત7 એક પાSમ>થી 
બી0 પાSમ> જવા તgયાર કરતા હોય iયાF પણ 9jજ નહોતા છોડતા અ7 એક 
lણામ> જઈ માS બાm વ9Sો બદલી Lતા હત>. સ4ગીતન> ના* પણ માS 
એક ડ્રમ, એક ખ4જરી અ7 Sણ િગટારનો જ Vયોગ હતો.  આઠ કલાકારો 
િસવાય 9jજ પર જ એક બાજI એક સ4ગીતકાર Vસ4ગોપાત સ4ગીત આપતી 
હતી અ7 fાF િગટાર વગાડવાની હોય iયાF કલાકારો પોC જ C કામ કરતા 
હતા. પોલોિનયસ અ7 હોરાિશયોના પાSો pારા આવા કરIણ નાટકમ> પણ 
DEિપયF કોિમક િરલીફ આrયા કરી '. ટ્Fજડીની વst વst આવતી કો*ડી 
કદાચ (થાvસસ cધી જવામ> મદદ કF '.

આ નાટકની વાતw તો xવા આવનાર બધા7 ખબર જ હતી.  અ7 
@7 ના ખબર હોય Cના માj iય> y9તકો અ7 yિ9તકાઓ પણ ઉપલzધ હત>. 
ઘણા7 તો આ નાટકની પ4િ;ઓ પણ યાદ હતી.  Cમ છત> હાજર હ0Fક 
માણસ7 કઈ વાC જકડી રાMય> હત>? નાટક શ{ થયા બાદ મ|ય>તર }> આવી 
ગયો અ7 7\4 િમિનટ }> વીતી ગઈ એ ખબર જ ના પડી. એનો યશ 
DEિપયરની કલમ7 નિહ તો કો7 0ય? સા~ સા~ કલાકારો પણ એ યશના 
સહભાગી ખરા કારણ ( Cમના એનજ�િટક અિભન� બધા7 જકડી રાMયા હત>. 

આપણ> નાટકો અ7 આ અ[ભવમ> ઊડી7 આ4� વળ� Cવો એક 
તફાવત નજF પડ�ો અ7 C તફાવત એટL દશ�કગણ.  @ટલા દશ�કો Sણ 9તરની 
�ઠકોમ> �ઠા હત> Cટલા જ ( Cથી ય વધાF દશ�કો પીટમ> ઊભા પણ હતા. 
પર4�4 કોઈના પણ હાથમ> ભિજય>,  દાળવડ>,  ��ડવીચ ( ના9તાન> પડીક> 
નહોત>. મારી બાજIમ> ��લ> Nગલ x� િબયરનો એક �લાસ હતો પણ 
પરફોરમ�સ શ{ થN4, iયાF Cમ` C7 નીt �કી દીધો અ7 મ|ય>તર વખC જ 

C7 હાથમ> પકડ�ો.  અ4દર-અ4દર વાતો નિહ, મોબાઈલ ( (*રા નિહ ( 
આવડતા સ4વાદો x�-x� બોલવાના નિહ. બનwડ શૉની એક બાયો^ાફીમ> 
વ>sN4 હ�4 ( Cમના પોતાના નાટકની ભજવણી વખC Cઓ હાજર હતા. નાટક 
�રI4 થયા બાદ, Cઓ ર4ગમ4ચ પર ગયા અ7 દશ�કો7 Cમ` ક�I4,  ‘ઓિડય�સ,  N 

પરફોમ�ડ િરયલી Bલ’. fાF હમણ> સ4જલ લીલા ભણસાલી pારા િદ�દશ�ત 
ચલિચS ‘ગIઝાિરશ’ના િરRNમ> એક Lખ( લMN4 હ�4 ( ‘આ �વી નિહ પણ 
આપણા દશ�કો �લ થયા '. Cમ7 ગોલમાલ – ૩ @વા ધડમાથા વગરના 
�વીઝ ગમD પણ ગIઝાિરશ @વા િમ�નગ�લ �વીઝ નિહ ગ*.’ મતલબ ( 
સાર> નાટકો7 પણ સારા દશ�કોની જ{ર ' અ7 આપ` સારા દશ�કો બન\4 
પડD, તો જ આપણી ર4ગZિમ C[4 yરાતન સ�માન yનઃ પામD.

WમLટના મારા @ સૌથી િVય સ4વાદો ', Cઃ
Fraility, thy name is woman.
Brevity is the soul of wit.
To be or not to be: that is the question:
I loved her more than 40,000 brothers ever could.
આ નાટક પછી અ4ગત /વનમ> બ7લી  ર�/ ઘટના પણ યાદ આવી 

ગઈ. પર�યા પછી સૌ Vથમ સx� @ નાટક xવા ગય> હત>, C[4 નામ હ�4 
‘પરણી7 પ9તાયા’. ((તકી દB-રિસક દB)

•
ભારતીય દ(તાવાસ

આ તસવીર xઈ7 ર�7 એ\4 માનતા  ( બારમા ધોરણન> પિરણામ 

બાદ, કોઈ કૉLજ બહાર એડિમશન માj આ કતાર લા�લી '. આપ  ̀ iય> 
ચાલતા �ાસીસ @વા કદની ખોબા @વડી કૉLx તો અહ� િબલાડીના ટોપની 

@મ �ટી નીક�લી ' અ7 x ખીસ>મ> પાઉ�ડ હોય તો ‘ટોમ, િડક અ7 Wરી’7 

પણ Cમ>  એડિમશન મ�.  આ તસવીર તો N.(.ના ભારતીય દdતાવાસની ' અ7 
C N.(.ની એકમાS એવી એ��સી ' ( f> આવી રીC કતારમ> ઊભા રહી7 
કામ થાય '. બી/ બધી એ��સીમ> ઓન-લાઈન ( ફોન pારા અપોઇ�ટ*�ટ 
લઈ7 જવા[4 હોય '. આખી  િનયામ> આઈ.ટી. માj  િવMયાત ભારC 'વj 

દdતાવાસ માj તો એવી કોઈ િસ9ટમ બનાવવી xઈએ ( નિહ?

9ટાફની બાબતમ> પણ એ\4 જ. બી/ બધી  એ��સીમ> તમ7 સર 
કહી7 માનાથ� સ4બોધવામ> આB અ7 તમારી ¡b(લીઓ[4 િનરાકરણ લાવવામ> 
Cઓ સહાયZત થવા બનતા તમામ Vય¢ો પણ કF.  આપણા દdતાવાસમ> 9ટાફ 
ઘણીવાર એ\4 વત�ન કF ( Cઓ 0` જનતા પર ઉપકાર કરવા માj નોકરી કરતા 
હોય.

હા,  એક વાત સારી ' ( અહ� ઓળખાણ ( લાગવગથી ( હ~ળી 
ભીની કરવાથી કામ નથી થત>. (મારી 0ણમ> તો નથી જ થત>.) અ7 હા, 
f>-f> ‘બી/ બધી એ��સી’ એ\4 લMN4 ' iય> પાિક9તાનની એ��સી 
િવ£ કોઈ જ અિભVાય નથી આrયો, એ 0ણ ખાતર.

•
શ,- ક/0- આ લોકો4?

fાF અ¤ા હઝાFએ (( હ0F) લોકપાલ િબલના ¡¥_ ઉપવાસ  કરી7 

આખા ભારત7 િહલો�  ચડાRN4 હ�4 iયાF N.(.ના “*ટ¦ો” વત�માનપSમ> Cના 
િવ£ એક અYર પણ નહોતો છપાયો અ7 � હાથીઓએ મgcરમ> રમખાણ 
મચાRN4 Cના માj અડધા પાનાનો સિચS અWવાલ? શI4 કW\4 આ લોકો7? (x 
( અWવાલ[4 શીષ�ક ગ�N4!)

•
ટ6ફા8ગર સ્;<ર

ડી.ડી.એલ.@.ના પWલા જ abયમ> અમરીશyરી f> ક¨તરો7 દાણા 
નાખતો બતાવવામ> આRયો ' એ 9થળ એટL ટ¦ફા©ગર સ્ª_ર. હB x Lખ 
સા~નો ફોટો બતાવી કોઈ7 એમ કWવામ> આB ( આ ફોટો ટ¦ફા©ગર સ્ª_રનો 
', તો કોઈ મા7 નિહ, પણ હકીકત બાજIના પાન પરના ફોટામ> જIઓ.
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ઘણા સમયથી ટ*ફા,ગર સ્01ર િવિવધ સ567િતક ગિતિવિધઓ;< =>? 
ર@ો B અD Eય5 >F યર ઇવ = િદવાળી JિલL1શન Oવા =ટલા ય િવિવધ 
સ567િતક કાયPQમો યોRતા રS B. TUV>ડના સૌથી YZયાત 6થળોમ5;< એક. 
અD આ જ સ્01ર પર Dશનલ _Vરી પણ આ`લી B, Oની વાત ફરી aાbક.

•
મ"ન

ઘણ5 c6તકોમ5 dલોના રસ પી રSલા eમરન5 વણPન વ5fય5 હત5, 
પણ ભારતમ5 ર@ો એ દરિમયાન એક વાર પણ એ ?iય jવા નહોતો પાkયો. 
અહl આવીD m ?iય ઘણીવાર jવા મnF< અD આO mનો ફોટો પણ પાડવા 
મnયો.  m eમર એટલો મUન હતો (= હતી) = mD ફોટા પાડનારની કોઈ જ 
પરવા નહોતી. એકાpતાનો સ-રસ પાઠ!

િ%&ટના મ)ા લોડ-સમ/
િQ=ટના મrા મનાતા,  લોડPસ િQ=ટ pાઉ>ડ, પર ૨,૦૦૦મી v6ટ  wચ 

jવા માv પગ yકતાની સાz જ ઘણા {વPpહો દ|ર થઈ ગયા.

•એ}< માનવામ5 આ  ̀B = ~UV>ડમ5 િQ=ટ એટ�< લોકિYય નથી,  પણ આ�< 
6vિડયમ િચrાર ભb�< હ�<.  સૌથી ન�ક;< 6vશન સ�ટ �હોન'સ }ડ દશPકોના 
ધસારાD પહ�ચી ન વળતા બ<ધ કર}< પડ્F< હ�<.
•એ}< માનવામ5 આ` B = ~િUલશ લોકો �બ  જ ફોમPલ હોય B અD િવના 
પિરચ� વાત પણ નથી કરત5, પણ બાજ�મ5 જ ��લા � અ<p1j સાwથી 
આજ�-બાજ�વાળા j� વાત કરતા હત5.
•સિચન ત�ડ�લકર મા� ભારત અD ભારતીયોમ5 જ લોકિYય B m}< પણ નથી. 
mની નાની-નાની બાબતમ5 પણ 6vિડયમમ5 તાળીઓ પડતી હતી.
• િQ=ટ ટી.વી.  પર �ખાય B એટ�< UVમરસ  6vિડયમમ5 નથી લાગ�<,  ખાસ 
કરીD સ�દ કપડ5મ5.

•
પાનની િપચકારી મારવી નહ7

ભારતીયોની, અD ખાસ કરીD ગ�જરાતીઓની,  બહ�મતી ધરાવતા 
L1>ટ કાઉિ>સલના િવ6તારમ5 આપ� ભારતીયોએ કમા�લી ઈ�તની તસવીર ઃ
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!રલૉક હો(સ
સર આથ%ર કોનન ડોઈલ (Sir Arthur  Conan Doyle) અ- 

.મ0 સજ2લા અ4ડ અ56ષક, 8રલૉક હો;સ, બ=- જગ િવAયાત D. ઘણા 

.મ- િડGિHટવ કથાઓના િપતામહ કL D. પોતાની કથાઓમN 8રલૉક હો;સO= 
સરનાP= .ઓ હ=QશN લ=ડનની Sકર TટUીટO= આપતા. માG Sકર TટUીટ  ટ્Wબ 

TGશનની બહાર જ 8રલૉક હો;સO= એક લાYિણક TGZ[ \કવામN આ]W= D. 
અ- Sકર TટUીટO= ^ કા_પિનક સરનાP= િડGિHટવ હો;સના નાQ હ`=, aયN જ 
bશાસન cારા ધી 8રલોક હો;સ ;Wિઝયમ બનાવવામN આ]W= D.  આપણા 
fશમN  પણ gખકો- આટi= સ5માન આપવામN આ6 .વી Aવાિહશ. [સાj-

સાj જ એવી પણ Aવાિહશ k મારા અમદાવાદના શાહીબાગમN શચી મnનાકO= 
TGZ[ બનાવવામN આ6. :) ]

સર આથ%ર કોનન ડોઈલનN oTતકો bો^Hટ ગpGનબગ%ની સાઈટ પર 
િવના\_q bાrય D.

•
*+,-ડ રાયટ્સના 4ાઉ-ડ ઝીરો પરથી

એક સહકાય%કર Tottenham Haleથી આવતી  અ- અQ મsકમN 
કLતા k Hellથી આ6 D. આ^ ખtખર એ િવTતારની હાલત Hell ^વી જ 
D. Mark Duggan અ- પોિલસ વZu બ-લી ઘટના દાવાનળની ^મ 
wxg5ડ આખામN yલાઈ જ8, .વી કો- ખબર હતી? એ ઘટનામN પોિલસ 

દોિષત હતી k Mark Duggan, . િવz કોઈ ચો{સ ભરોસાપા} માિહતી 
મળતી નથી. અ- સા~=-ખોટp= તો સાિબત થતN થ8, પણ એ ઘટનાએ  ̂ રૌ� 
Tવ�પ પકડ્W= D, . લાખો લોકો- અસર કરી ર�p= D, . બાબત િનઃશ=ક D.

wxલ�ડ રાયટ્સના �ાઉ5ડ ઝીરો- તો પોિલ� કોડ%ન કરી રાAW= D અ- 

કોઈ- પણ aયN જવાની પરવાનગી આપવામN નથી અપાતી.  વ�મN પોિલસ 
પણ વાત કરવા માG પણ ઉa�ક નહોતી જણાતી. 

આમ પણ પોિલસ અ- મીિડયા s0 'ટોમ એ5ડ ^રી'ની  ̂ મ જ �N 
નથી વત%તN?

�ાt એક પોિલસ- �છ્W= k 'અQ ઘણN વીિડયોમN એ�= 4W= k 
પોિલસ તોડફોડ અ- �=ટફાટ અટકાવવાનો bય� જ નહોતી કરતી. શp= તQ 
િટયર �સ  8લ ^વી કોઈ િબનહાિનકારક અ- િબનખચ�ળ  પ�િત વાપરી ન 
શ�N હોત?' aયાt જવાબ મ�યો  k 'પોિલસ પગલN g તો પણ ટીકા થાય D 

અ- ન g તો પણ ટીકા થાય D. બોલો શp= કર�=?' Q ક�p= k,  'એ તો તમારા 
કામનો જ ભાગ D -? ગQ .ટલી ટીકા-િટrપણી થાય, પણ જનતાના sન-
માલની �રYાની જવાબદારી શp= તમારી નથી?' aયાt એ જનાબ જવાબ 
આrયા િવના ચાલવા મNડ�ા.

કદાચ .મનો ઈશારો G20 Summit વખ. પોિલસ cારા વપરાqલા 
બળ  અ- .ના બાદ થqલી .ની આકરી ટીકાઓ તરફ હ8. એક મત એવો પણ 
સNભળવા મ�યો k G20  Summit બાદ થqલી આકરી ટીકાઓ- કાર0 જ 
આ વખ. પોિલસO= વલણ નરમ D. કદાચ . જનતા- એ�= �ચવવા મNગતી 
હ8 k અમારી પ�િતઓની ટીકા કરવાના બદg અમારા કામની કદર વધાt 
જ�રી D.

આખા િવTતારની Pલાકાત gતN એક વાત જ�ર �યાનમN આવી k 
શિનવાt રા�  ̂બ5W= . Tવય=�  bિતિ�યાની ^મ હ8.  . સN  ̂લોકો Mark 

Dugganની પોિલસના હાj  થqલી હaયાના િવરોધમN એક \ક bદશ%ન કરવા 
જ આ]યN હતN. અ- ધીQ-ધીQ એ bદશ%નકારોનો િમsજ પલટાયો હ8 માG 
.મ0 તોડ-ફોડ આદરી હ8 પણ એ દરિમયાન �=ટ-ફાટ નહોતી થઈ. ^- 
સળગાવવામN આ]W= હ`= . પોિલસ TGશનથી મા} પNચ જ િમિનટ ચાલતN 
Currys ^વા ઈgHટUોિન�ના મોટા શો-�;સ આ6લા D, પણ aયN કોઈ જ 
�=ટફાટ k તોડફોડ કરવામN નથી આવી. �ાt રિવવારથી શ� થqલા bદશ%નમN 
આવા ઈgHટUોિન�ના શો-�;સ, બ�કો, �6લસ% વ�t- જ લ�ય બનાવવામN 
આ]યN અ- �બ જ �=ટફાટ થઈ.  લ=ડનમN bગGલી આ િચનગારીએ આખા 
wxg5ડમN દાવાનળ bગટા]યો D. 

આસપાસના રહીશો 4  વાત કરતN ઘણNના મો¡ એક વાત જ�ર 
સNભળવા મળી k 'આ તો આ fશના માતા-િપતાની �લ D. ^ બાળકો-
િકશોરો-Wવાનો રાતના સમq ઘરમN હોવા 4ઈએ, .ઓ જ આટલી મોટી 
સ=AયામN બહાર આવી- તોફાન કરી ર¢N D કારણ k .મની પર કોઈનો કા£ 

નથી.' એક રી. આ વાત ખોટી પણ નથી. ૧૬ વષ%થી નીuની ¦મરના કોઈ પણ 
બાળક- મા-બાપ-િશYક k પોિલસ હાથ  પણ ન લગાડી શk .વા અહ§ કાયદા 
D. માG .ઓ ફાટી- ¨મા  ન sય તો જ નવાઈ.

•
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અ"#$% ભાષા
સતત ઉ$%&ત થતા ર*+, એ કોઈ પણ ભાષાનો સૌથી અગ$યનો 

ગ;ણધમ> ? અ@ અ,ABC ભાષા Dમ& િશરમોર ?.  આ ભાષામ& Hટલા Kયોગ 
થાય ? Dટલા ભાLM જ કોઈ ભાષામ& થતા હP અ@ D@ QવીSિત પણ 
ઝડપથી મV ?. એક ઉદાહરણ નીX જ;ઓઃ

અહ[ Salad અ@ Sandwich Hવા pure noun@ verb તરી\ 
વાપરવામ& આ]ય& ? અ@ eat \ like Hવા કોઈ verbનો લોપ કરવામ& 
આ]યો ?, છત& મતલબ એકદમ સાફ ?.

•
૧૪૦ વાર .વાગત

ઓિલિaપક ૨૦૧૨ના યજમાન લ,ડનની eBfટ  કાઉિfસg ભાગ 
gનાર ૨૦૫ iશમ& બોલાતી ૧૪૦ ભાષાઓમ& Welcome લખી@ 
laબલી Qmિડયમની બહાર આ+, િચo લગાડ્q, ?ઃ

Dની બાજ;મ& eBfટ કાઉિfસલ તરફથી એક સ,iશ પણ ?ઃ

•

12િપયરના 7લોબ િથ<ટરમ?, બી% વાર
હસ+, અઘર;, ? અ@ હસાવ+, Dથી ય અઘર;, ?. Dમ& ય હાQયાQપદ બfયા 

િવના હાQયરસKધાન નાટક લખ+, તો sબ જ અઘર;, ?. પણ મહાનtમ નાટયકાર 
Puિપયv તો એ પરા%મ \ટલી ય વાર કરી બતા]q, ?. Dમના Lલોબ િથMટરમ& 
એક ટ્vજડી wયા બાદ xાv કોyડી wવાનો મોકો મzયો,  $યાv ફરી એક વાર, 
ગ;જરાતમ& નાટ{ સ,QSિતની થMલી અવદશાના જ િવચારો આ]યા.

નાટક હ|, ‘મચ અડ; અબાઉટ ન}થગ’ અ@ ખvખર D આન,દદાયક હ|,. 
Dની વાત~ તો બધા@ ખબર જ ?. આ નાટ\ અસ,�ય એવી બોિલ+ડ અ@ 
હોિલ+ડની િફ�મો@ KBરણા આપી હP \ Hમ& નાયક અ@ નાિયકા એક બી� 

સા� ઝઘડતા હોય અ@ Dમ&થી જ KBમમ& પ�. અઢાર અદાકારો અ@ પ&ચ 
સ,ગીતકારો સા� રજ� થMલા આ નાટકના મ,ચનમ& \ટલાક Kયોગો થયા હતા.

ઊડી@ આ,� વળ� Dવો Kયોગ હતો અદાકારોન& વQoોના ‘કલર 
િસaબૉિલઝમ’નો. Hમ \ ખલનાયક ડોન �હોન હ,yશ& કાળ& વQoોમ& જ રજ�  
થતો,  નાયક �શ હોય તો લાલ વQoોમ& અ@ સામાfય હોય તો અfય ર,ગન& 
વQoોમ& રજ� થતો. નાટકમ& નાિયકા િબએિટ�સ બાદ સૌથી અગ$ય�, Qoી પાo 
ભજવનાર િહરો (Qoીપાoન& નામમ& પણ કદાચ ર�જ કરવાનો Kયાસ હP!ના 
�$q વખતના ��યમ& બધા જ પાoો કાળ& વQoોમ& હાજર થાય ? તો �ોિડયો 
અ@ િહરોના લLન Kસ,� �� \ મ,ચ પર ર,ગોનો yળો ભરાય ?.

બીw Kયોગ હતો િથMટરના ર,ગમ,ચ િસવાયના ભાગનો ઉપયોગ. પ*લા 
જ ��યમ& ડોન ��ો Qmજના પાછળના ભા�થી નહ[, પર,|, િથMટરના દશ>કો 
માmના એક દરવા�મ&થી Klશ g ?. લLનના ��ય વખD િહરો અ@ Dના િપતા 
પણ એવી જ રીD KlP ?.  D ��ય વખD તો ?ક ઉપરની �ઠકમ&થી કોઈ �લો 
પણ વરસાl ?. � અદાકારો િવશાળ �ખૌટા ઓઢી@ D જ વખD અfય � 
અલગ-અલગ દરવા�ઓમ&થી KlP ?, યાડ>મ& ઊભા ર*લા દશ>કો વ�X ફરી@ 
બહાર નીકળી �ય ?.

oીw Kયોગ હતો સીધો ઓિડયfસ  સા� ઇfટv�ટ કરવાનો. સામાfયતઃ 
કોઈ Puિપિરયન નાટકમ& આપ� અ��ા ન રાખીએ પણ ગ;જરાતમ& ભજવાતી 
પાર,પિરક ભવાઈની Hમ પાoો \ટલી ય વાર સીધા જ દશ>કો સા� ઈfટv�ટ કરત& 
હત&. Dમ& સૌથી આગળ હતી નાિયકા િબએટ�ીસ H Qmજની o�ય બાજ; ફરી@ 
દશ>કો સા� આ,ખોમ& આ,ખો િમલાવી \ટલી ય વાર અિભનય દરિમયાન �� 

Dમના અિભKાયની રાહ wતી હોય, Dમ અટકી જતી અ@ થોડીક વાર પછી, 
Dમની સાy ઈશારો કરી@ અિભનય સ,ધાન કરતી. એક રડવાના ��યમ& ?ક 
Qmજની ધાર પા� આવી@ D નમાઝ પઢતા �સલમાનની Hમ �સી ગઈ અ@ 
યાડ>મ& ઊ�લા એક દશ>કનો હાથ પકડી@ રડતી રહી. w \ એ અિભનય  ારા D� 

કર;ણ ��યમ& પણ હાQય િનQપ¡ કq¢ હ|,. નાટકના અ,D D� એ દશ>ક@ યાદ 
રાખી@ પોતાના હાથમ&  ર*લ& �લ પણ આ£યા હત&.  નાટકમ& આવતો આ સ,વાદ 
‘He that has  a beard is  more than a youth; and he that has  no 
beard is  less  than a man.’  િબએટ�ીસ એક �ીન-Pવ દશ>કની સાy wઈ@ 
બોg ? અ@ બધા એટલા ખડખડાટ હ� ? \ ન ¤છો વાત! w\ પછી ‘Not 
him’  કહી@ D દશ>ક@ માઠ;, ન લા� Dમ વાત@ વાળી પણ g ?. નાયક �@િડક 
xાv પોD લ�લા ઢ,ગધડા વગરના KBમપoની Kથમ પ,િ¥ વ&ચતો હોય ? $યાv 
કોઈ દશ>ક wરથી હ�  ? અ@ D તરત Dની તરફ જ;એ ?, પછી D બીC પ,િકત 
વ&X ? અ@ પાછળથી બીw દશ>ક હ� ? $યાv D પાછળ ફરી@ D@ પણ જ;એ 
?. એ ��ય xાv ¤ર;, થાય ? અ@ D �ક-Qmજ જતો હોય ? $યાv ટોપ-

િટઅરમ&થી કોઈ િકશોરી હ� ? અ@ D સમM િબએટ�ીસ પાછળ  ફરી@, ડોક ¦ચી 
કરી@ Dણી તરફ જ;એ ? અ@ એિક્ઝટ લાઈન તરી\ નાટક બહારનો એક સ,વાદ 
બોg ?ઃ ‘I have to take a photo of her’  $યાv sબ નવાઈ લા� ?. w \ 
આ બધી વQ|ઓ કોyડીના �ડ@ અ�§પ હોઈ, ગy Dવી ?, ખટ\ Dવી નહ[.

આ નાટકમ& Kો£સ ઘણ& બધા વાપરવામ& આ]યા હત&. અિભ@તાના 
હાથમ& w પાo હોય તો Dમ&થી છલકા|, પી¨ પણ iખા|, (મોટા ભા� ખાલી 
પાo જ વપરાતા હોય ?.) શરણાઈ, ડ્રમ અ@ બી� o�ક વા}જo વાપરી@ 
Kસ,ગોપાત સ,ગીત આપવામ& આ]q, હ|,. િલઓનાટો, ડોન ��ો અ@ �ોિડઓ 
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!"િડક" િબએિટ)સના -.મ મા0 ‘કિ1વ1સ’ કરવાનો -યાસ ક6 7 અ" !"િડક 
9મ" છ;પાઈ" સ>ભ@  7 9 ABય Cબ સરસ  રી9 ભજવાFG હIG. એવી જ રી9 
િહરો  અ" 9ની અ01ડ1ટ િબએટ)ીસ" !"િડકના -.મ મા0 ‘કિ1વ1સ’  કરવાનો 
-Jાસ ક6 7 અ" િબએિટ)સ 9 છ;પાઈ" સ>ભ@ 7 9 પણ Cબ મનોરGજક રી9 
ભજવાFG 7. (આ ABય Mઈ" ‘સીતા ઓર ગીતા’  િફRમના એક ABયની યાદ 

આવી ગઈ!) બધ> જ અિભ"તા-અિભ"Uીઓમ> નાિયકા િબએટ)ીસનો 
અિભનય અલગ તરી આવતો હતો. એક તો WXિપયર 9ની નાિયકા" આમ 
પણ YGદર સGવાદો આZ જ 7 અ" વધારામ> આ અિભ"Uીનો અિભનય પણ 
[વGત હતો. 9 \ા6-\ા6 ]0જ પર આવતી, ^યા6 ^યા6 આ_G ]0જ [વGત 

બની જIG અ" 9ની `રહાજરી ખ6ખર વતbઈ આવતી. મcય>તર પdલ>ની "eG 
િમિનટ તો Cબ જ હા]યસભર રહી અ" બાદની "eG િમિનટમ> થોડ;Gક ગGભીર 
વાતાવરણ હIG, ^યા6 WXિપિરઅન ટ્6િડશન iજબ, વjk-વjk કોિમક િરલીફ 
આlયા કરતી હતી. અ" માU સGવાદો નહm પણ અિભનય nારા પણ હા]ય 

િનoપp  થIG હIG. બીq એrટના Uીq ABયમ> બાRથઝારના it ગવાIG ગીત 
‘dય નોની નોની’  પણ બધા" Cબ હસાu 7. !"િડક અ" િબએટ)ીસની વjk 
થતી I-I-v-v દ6ક વખ9 ગv 9વી 7 અ" ડોગ!રીનો અિભનય પણ Cબ 
તાળીઓ પડાવી ગયો.

\ા6 WXિપયરના xલોબ  િથyટરમ> પdલી વખત જવાzG થFG, ^યા6 
{x|1ડની નાટJ સG]}િત અ" ગ;જરાતની નાટJ સG]}િત વjkના તફાવત 
ઊડી" આGt વળxયા હતા. પણ એ સમy ]0જ પર ‘dમ|ટ’ ભજવાIG હIG, 
મા0  મનના કોઈક અ�ાત C�, ગ;જરાતી નાટJ સG]}િતના બચાવ મા0 એક 
બહાzG પડ્FG હIG � આટલા ટ્6િજક નાટક" દશ�કો ગGભીરતાથી ન જ;એ તો જ 
નવાઈ! એ બહાzG આ વખ9 કોvડી નાટક Mવા ખ�ચી ગFG હIG. મનમ> હIG � 
આ વખ9 અહmના લોકો ]0જની સાચી કદર ક6 7 � માU �ખાવ 9ની ખબર 
પડW, અ" ખબર પડી પણ ખરી. 

Uણ િટઅરમ> આઠસો દશ�ક !�લા હત> અ" યાડ�મ> સાતસો �ટલા 
ઊભા હત>. (મારી િટિકટ Uણ મિહના પdલ> �ક થઈ, ^યા6 માU યાડ�ની જ 
િટિકટો બચી હતી, સીટો બધી Uણ મિહના પdલ> uચાઈ ગઈ હતી.  \ા6 યાડ� 
મા0  વધારાની ! િટિકટ |વા મિહના પdલ> -ય� કય�, ^યા6 9 પણ �ક થઈ 
ગઈ હતી. મતલબ,  શો મિહના  પdલ>થી જ ‘�લી �rડ’ હતો.) \ા6-\ા6 
કોઈ ર�[ સGવાદ આવતો � કોઈ nારા સારો અિભનય રજ� થતો,  ^યા6 ^યા6 
બધા ખડખડાટ હસતા � તાળીઓ પાડત>.  પણ �> ય સીટી મારવી � �મો 
પાડી" કGઈક બોલવાનો -યાસ નહોતો થતો. પરફોમ�1સ  દરિમયાન ખાવા � 
પીવાની મનાઈ નહોતી પણ ]વયGિશ]તની �મ જ કોઈ ખાIG-પીIG નહોIG. 
એકબીq સા� કોઈ વાત કરવી નહm અ" M કરવી હોય તો એકબીqના કાનમ> 
કરવી, �થી કોઈ" ખ|લ ન પહ�k. એવો વણલ�યો િનયમ પણ પાળવામ> 
આવતો. આ ઉપર>ત, એક બી[  YGદર વ]Iની પણ ન�ધ |વી Mઈએ. નાટક 
Mવા એક ]ક�લ તરફથી �ટલ>ક િવ�ાથ�ઓ અ" 9મન> િશ�ક આlયા હત> 
(િવ�ાથ�ઓ Fિનફોમ�મ> હત>, મા0 ખબર પડી) અ" 9 બધ> પણ યાડ�મ> 
ઊભા હત>. 9મ� પણ YGદર રી9 િશ]ત qળવી. અ" એમ પણ કહી શકાય � 
શાળા તરફથી આ એક -સGશનીય -યાસ હતો. M બાળક નાનપણથી નાટક 
Mત> શીt અ" 9મ> ર;િચ ધરાવIG થાય,  તો નાટJ સG]}િત િનઃશGક આગળ 

ધપવાની 7. (આપણી શાળાઓ પણ આમ ક6 તો �eG?) અહm નાટકોની કદર 
થાય 7 એ વાત ફરી એક વાર આGખ સમ� સાિબત થઈ.

સા�-સા�  એક અdસાસ પણ થયો � નાટક MeG પણ એક કલા 7. 
Mનારમ> ]વયGિશ]ત તો હોવી જ Mઈએ પણ સા�-સા�  એવી �ઝ પણ હોવી 
Mઈએ � કઈ �� ]0જ પર કઈ બાજ; MeG. આટલ> બધ> પાUોમ> �ા6 કFG 
પા� શ;G કરી ર�;G 7 9 ઘણી વાર �કી જવાય 7.

7�.-7�., આ નાટકના ગમતા �નGદા સGવાદોઃ
• How much better is  to  weep at joy than to joy  at 
weeping!

• Messenger: I see, lady, the gentleman is  not in your 
books./ Beatrice: No; and he were, I would burn my study.
• I had rather  hear  my dog bark at a crow than a man 
sear he loves me.
• I would my horse had the speed of your tongue, 
and so good a continuer.
• He that has  a beard is  more than a youth; and he 
that has no beard is less than a man.
• Speak low, if you speak love.
• Friendship is  constant in all other things,/ Save in 
the office and affairs  of love:/ Therefore all hearts  in love use 
their  own tongues;/ Let every eye negotiate for itself,/ And 
trust no agent.
• The world must be peopled. When I said, I would 
die a bachelor, I did not think I should live till I were 
married.
• Some, Cupid kills with arrows, some, with traps.
• To be a well-favoured man is  the gift of fortune; but 
to write and read comes by nature.
• For it so falls out /That what we have we prize not 
to the worth,/Whiles  we enjoy it, but being  lack’d and lost,/
Why, then we rack the value; then we find/The virtue, that 
possession would not show us/Whiles it was ours.
• I do  love nothing in the world so we as  you: is  not 
that strange?
• For there was  never  yet philosppher,/That could 
endure the tooth-ache patiently.

•

િચ#ર પાટ(કી ભી ઈ-ત હોતી હ1!
અહm F.�.મ> ૧૬ વષ�થી નીkના બાળકો ફાટી" £મા¤ qય 7 કારણ 

� કાયદો 9મના પ�મ> 7. કોઈ 9મ" હાથ ન લગાવી શ�.  એક વાર એક 
િમUએ પોિલસ" ફિરયાદ કરી હતી � 9મના ફ્|ટના એ1ટ)ી ફોન પર રા� નાના 
છોકરા Cબ !લ વગા¤ રાt 7 અ" 9મની ¥ઘ બગા¤ 7. કૉ1]0બ| જવાબ 
આ§યો � 9" એ છોકરાઓની આખી ટોળીનો પિરચય 7ઃ નામ, સરનાiG અ" 
¨મર. પણ 9 બધા ૧૬ વષ�થી નાના હોઈ પોિલસ  9મ" કશ;G ન કરી શકવા 
લાચાર 7. આજ હાલત શાળાઓમ> પણ થતી હોય 7.  ભ� તો ઠીક બાકી 
િશ�કથી કGઈ કdવાય નહm. કારણ ૧૬ વષ�થી નાના! હમણ> ©x|1ડમ> થyલા 
તોફાનોમ> પણ આવા under  16  મોટી સG�યામ> હત> કારણ � 9મ" ઘ6 
રાખવા મા0 માતા િપતા અસ�મ હત>. આ છોકરાઓ કોઈ ªકાનમ> જઈ" 

વ]I લઈ" ભા` અ" પકડાય તો પણ વો«નગ આપી" છોડી �વામ> આu. 
સરવા@  zકસાન ªકાનદારzG જ થાય. આમ તો (કાગળ પર) આ 'ક1ટ)ી ઓફ 
ઇલ ઑપચ�્¯િનિટ' 7 પણ તમારી અGગત િમલકતમ> કોઈ" -uશવા �વા � 
નહm, 9 તv ન°ી કરી શકો. મા0 કોઈ શાળાની આસપાસની ªકાનો પર તમ" 

આવી �ચના Mવા મળWઃ

M � િચ�ર પાટ�ની પણ પોતાની ઈ±ત હોય 7. 9મની સા� આવો 
²દભાવ થાય એ 9મ" �>થી ગv? 9મ� પણ over 16 મા0 �>ક -િતબGધ 
��ો 7. આથી, અહm ³.1ટ કાઉિ1સલના પિ´લક પાક�ના રમતોવાળા 
િવભાગની બહાર આવી �ચના Mવા મ@ 7ઃ
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!"#, 'ક%ટ'ી ઓફ ઇ,લ ઑપચ1્3િનિટ'!!!!!
•

િવઝાના િનયમો બદલાય , પ.લ/ ...
".6.મ8 પાછલ8 ;-<ણ વષ1મ8 િવઝાના િનયમો એટલા બધા બદલાયા 

G 6 ન Hછો વાત! અK Lમ8ય MટNડ%ટ િવઝાએ તો 6ટલાયન8 Pવન બરબાદ 
કયR હT. હU તો આ Wશમ8 આવવાના બધા જ દરવાZ બ#ધ કરી Wવામ8 
આ[યા G.  અK \ G LમK પણ પાછા કાઢવા મા^ િવિવધ િનયમો લાવવામ8 
આU G. ઘણીવાર આ િનયમો સ8ભળીK એમ લાc 6 આ લોકો  મZક કરવા 
;ઠા G 6 શN#? \મ 6, MટNડ%ટ િવઝા મા^ IELTSની પરીeા ફરિજયાત નથી 
પણ એવો િનયમ ખરો 6 ! કોઈ િiિટશ નાગિરક "રોિપયન "િનયન બહારની 
[યિkK પરl તો L [યિkએ આ Wશમ8 આવવા મા^ ફરિજયાત અ#mnP 
ભાષાK લગતી પરીeા આપવાની.  આવા િનયમોની મZક ઉડાવp# એક કાટq1ન 
ઑrટોબર ૫, ૨૦૧૧ના રોજ “ઇવwનગ Mટા%ડડ1” અખબારમ8 રજq થ"# હp#:

•
ગ1જરાતીમ/ 67િપયર89 'All's Well That Ends Well'

Txિપયરના yલોબ િથzટરમ8 વષ1-૨૦૧૨મ8 'Globe to Globe' 

કાય1{મ |ઠળ Txિપયરન8 ૩૭ નાટકો અલગ-અલગ ૩૭ ભાષામ8 રજq 
થવાન8 G અK Lમ8ની એક આપણી ગNજરાતી પણ G. ૨૩/૫/૨૦૧૨ 
(�ધવાર બપો� ૨.૩૦ વાyz) અK ૨૪/૫/૨૦૧૨ (ગNરNવાર સ8\ ૭.૩૦ 
વાyz)ના રોજ �#બઈના 'અપ1ણ' િથzટર �Nપ �ારા 'All's  Well That Ends 

Well' ગNજરાતીમ8 ભજવાT. ગNજરાતી ભાષા અK સાિહ�યમ8 રસ ધરાવનારા 
િમ<ોએ Txિપયર�# yલોબ િથzટર અK ગNજરાતી ભાષાનો Pવનમ8 એકવાર 
!વા મળનારો આવો અનોખો સ#ગમ �કવા \વો નથી.  િટિકિટ  પ8ચ પાઉ%ડથી 
શ� થાય G. … તો �ય8 મળીએ!

•
પબ ક;ચરમ/ પિરવત=ન

�િyલશ ક�ચરમ8 પબ (6 બાર)�# આગ�# મહ�વ G. એકબીZK 
હળવા-મળવા મા^ લોકો પબ 6 કોફી-શોપનો જ ઉપયોગ ક� G. હP  પણ LK 
સો�યલાઈઝ થવા મા^�# સૌથી અગ�ય�# Mથળ માનવામ8 આU G. મારી એક 
િવ�ા�થની ક|તી  હતી 6 Lના ગામની મ�યમ8 જ એક ૩૦૦ વષ1 \ટ�# જq�# 
પબ આU�# G અK ગામના બધા જ ત|વાર 6 કાય1{મ �ય8 જ થાય અK 
એકબીZK મળવા મા^ પણ એ જ Mથળ.  ભારતીયોની બહNધા સ#�યા ધરાવનાર 
U�બલી િવMતારમ8 આવા ટ્�િડશનલ િiિટશ પબ પણ પોતા�# અિMત�વ 
ટકાવી રાખવા ભારતીય બની ગયા G.  Lમl પબમ8 મ#wચગ મા^ ટી�ા 
મસાલા, ભિજય8 અK સમોસ8 ઑફર કરવ8 પ� G. જNઓઃ

•
એક કલાક વધા@ Aવા મળ6!

�ા� Mકqલમ8 ભણતા હતા અK આખર તારી� ઘ� વ|લા જવા�# 
થp#, �યા� અ� બધ8 એમ વાતો કરતા 6 ;  કલાક વધા� રમવા મળT.  એ 
Pવનમ8 ઊજR અK ઉ�સાહ હતો! અહ� �y�%ડમ8 �ા� ગઈ કા� ઘિડયાળ 

એક કલાક પાછળ ગઈ, �યા� અ� બધ8 એમ વાતો કરત8 હત8 6 એક કલાક 
વધા� �વા મળT. ! 6 એ વધારાનો એક કલાક �8 Uડફાઈ ગયો, L તો  ખબર 
પણ ન પડી અK હU પાછા હત8 એમ ના એમ. … િવ%ટર ટાઈમ Uલકમ!

•
પારકા (CDEટ કાઉિEસલના) પIJ િદવાળી!

ભારતીયોની બહNમતી ધરાવતા લ#ડનના in%ટ કાઉિ%સલમ8 િદવાળીની 
ઉજવણી�# િબલ ધરખમ આU G, કારણ 6  િતવષ1 કાઉિ%સલ �ારા િદવાળી 
પ�ડ અK ફાયરવક1સ�# આયોજન કરવામ8 આU G. પ�ડ ઇwલગ રોડ પર 
આUલા સનાતન મ#િદરથી  શ� થઈK બરહમ પાક1 ¡ધી થાય G. અK પછી, 
પાક1મ8 ફાયરવક1સ શો હોય G. િદવાળી પ|લ8�# િવક-એ%ડ આ મા^ ન�ી 
માનવામ8 આU G. પણ આ વખL કાઉિ%સલ �ારા િદવાળી અK Wવ િદવાળીK 

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                        22                                                                                      LM1અારી 2012



વ"# આ આયોજન થ*+ અ- .મ0 પણ પ3ડ નહોતી થઈ, મા:  ફાયરવક>્સ શો 
થયો. 

•
લ"ડન ગામન( ગ(ડ( -૧

કB C - D 'ગ0ડ0ન0  ગામ ન હોય'! પણ દ3ક ગામમ0 Dટલ0 ગ0ડ0 
હોય, . કો- ખબર? લ+ડન ગામન0 ગ0ડ0નો એક નLનો જMઓઃ

•
લ"ડન ગામન( ગ(ડ( -૨

એક PટQોલપ+પ પર ઉતાવS પાTલો ફોટો.  તU ક+ઈ પણ ખરીદો . 
પBલ0 શM+ Vપારીએ એW+ યાદ કરાવW+ પT D પXસા હોય તો જ ખરીદY? અથવા 
શM+ આ PટQોલપ+પવાળો એમ સમજતો હ[ D અહ\ બધા નશ^ત લોકો જ PટQોલ 

_રાવા આV C?

આની સા` જ વષb પBલ0 Uકડૉનાdડમ0 બ-લી ઘટના યાદ આવી 
ગઈ. કોઈ fયિhએ .મની પર એવો Dસ  કયb હતો D Uકડૉનાdડની કોફી .ના 
પર ઢોળાત0 . દાઝી ગયો/ગયી અ- .- માk  Uકડૉનાdડ જવાબદાર C કારણ D 
કોફી પર l0 ય એવી mચના નહોતી છાPલી D કોફી દાઝી જવાય .ટલી ગરમ 
C. બોલો! અ- Uકડૉનાdડ એ Dસ હારી જત0 .મp મોટી રકમ qકવવી પડી 
હતી; અ- rયારથી .ઓ કોફીના કપ પર એવી mચના છાP પણ C!

િ,સમસન( ગીતો
આs Bરોના સtટ  એu'સ શૉvપગ wxટરમ0 yzોની એક #િરટી {ારા 

યો|}લ િ~સમસન0 ગીતોનો કાય>~મ Yવા મ�યો. સા�+ કહM+ તો ગીતના 
શ�દોમ0 ક+ઈ જ ખબર ન પડી, પર+�+ એ ગીતો {ારા ઊઠતો રવ �પશ� ગયો. yz 
ગાયકોનો જM�સો પણ ગ�યો. સા`-સા` જ William Wordsworth�+ 
��યાત ballad 'The Solitary Reaper' પણ યાદ આવી ગ*+ -

Whate'er the theme, the Maiden sang
As if her song could have no ending;
I saw her singing at her work,
And o'er the sickle bending; -
I listen'd, motionless and still;
And, as I mounted up the hill,
The music in my heart I bore,
Long after it was heard no more.

•         
12ન એટ5 શ7"?

આs એક �િ�લશ િમ:  સા` ��ાચારની વાત નીકળત0 મt .- 
ઉ�Xનના કરોડપિત પ�ાવાળાની વાત કરી.  મ- એમ D . .�+ આ�ય> fયh 

કર[, પણ .p તો .�+ અ�ાન fયh ક*�.  .p મ- �છ્*+, 'આ ��ન એટ� શM+?' 
અ- �ા3 U .- એ શ�દનો મતલબ સમ|fયો, rયા3 .p આ�ય> fયh ક*�.

અહ\ *.D.  D *રોપમ0 પ�ાવાળા રાખવાની �થા જ નથી. Y કોઈ- 
ચા-કોફી પીવી હોય D ક+ઈ બીજM+ કામ હોય, તો . |. જ એ કામ કર[.  કામ 

કરવાવાળા માણસોની ત+ગી હોવા�+ કારણ હV જ��+ થઈ ગ*+, અહ\ તો 
�કારોની આખી ફોજ C.  કારણ C માણસોની �વા�યની આદત અ- કામ 
કરનારની કદર (Dignity of Labour). મારી પBલ0ની નોકરીમ0 � U-જર 
અ- છ વક>ર એમ કMલ આઠ જ જણાનો �ટાફ હતો અ- U-જર સિહત બધા 
જ વારા �માp શૌચાલય પણ સાફ કરતા હતા. બાકી, આપp rય0 પ�ાવાળા 
ઓિફસના કામ કરતા સાBબ�+ અ+ગત કામ વધા3 કરતા હોય C,  . કોણ નથી 
|ણ�+?

•
Please Inform the iPhoners

આs Warwick Avenueથી �કર� લાઈન પકડી, rયા3 Queens 
Park આવત0 પBલ0 ટ્*બ ઓપ3ટ3 રL� ઉ�ઘોષણા કરી હતીઃ "Ladies 
and Gentlemen, this  train will terminate at the next station. 
Pleas  take your  all  belongings  with you. Please inform the 
iPhoners  sitting next to  you that the train will terminate at 
next stop." ઈઅર ફોન ભરાવી સ+ગીત સ0ભળનારા iPhoners  માk  .p 
આ ઉ�ઘોષણા કરી હતી.  મારી સાU જ � સuારીઓ �ઠી હતી - માતા અ- 
_:ી અ- _:ીના હાથમ0 iPhone હતો.  બ+- આ સ0ભળી- એકબીજ0ની 
સાU Yઈ- મલકી પડ¡0!

•
ભારતથી ;.<. આવતા િવ?ાથ@ઓની Bયથા અિEની ભFની કલH
ભારતવષ> પર ૨૦૦ વષ> રા� કરી qDલા િ¤િટશરો િવ[ અિ¥ની 

ભ�ની 'ઓથાર'ના બી| ભાગમ0 એક રસ�દ અવલોકન વ0ચવા મ�*+. આમ 
તો એ નવલ¦થાનો ભાગ C,  માk .- ઈિતહાસ તો ન કહી શકાય, પણ એ વાત 

સાવ સાચી C, . તો તU પણ કBશો.
સર પોVલની અ+િતમિ~યા વખ. (Pજઃ ૭૩, ભાગ ૨) અિ¥ની ભ� 

લ© Cઃ
અહ\ આવી- Dટલા} જવાનો અકાS yzrવ પામત0 છત0 

િહxદની ધરતીની મોિહની .મ- ખtચી લાવતી. અહ\ .મ- .મની 
શિh સમોવડો D .થી ય િવ[ષ પડકાર સ0પડતો ...  સªા મળતી ... 
�વગ>થી અદDરો વXભવ મળતો, .મની વાસનાઓની મો«ાતીત પિર¬િ 
થતી.  s મોત- ખોS  જતા . અહ\ જ સમાઈ જતા.  s �વતા . 
���xડમ0 અલૌિકક �વગ> પામતા. કન>લ U�ટ, ડૉ. િમલUન,  સર 
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િવિલયમ &'પ)લ અ+ પો-લ .વા વ0રબ3ધા અ+ 5મની સા9 

આવતી <મસાિહબોની મહ>વાક@Aાઓથી િહDદની  ધરતીના પોપડા 
પર એક નHર સ3Iથાન રચાK3 હL3. ઉપખ3ડમ@ OાP ય રચાK3 ન હોય 5Q3 
એકચRી સાSાT અહU પ@ગKW હL3.

આ સ3Iથાનવાદીઓ સાSાTની બ3દીશ સાચવતા છત@ 5મની 
અ3ગત આક@Aાઓ, 5મ+ Z3ટારાઓની કAામ@ લઈ જતી. અ3^_જ 
ત`ની િતaરીઓની સા9 સા9  5મની અ3ગત અલમારીઓ પણ 
દોલતથી છલકાતી. 5મની <મસાિહબો હ3<શા દોલત માc તલસતી. 
હરહ3<શ એ તરસ dદીe રfતી. . ghiDડ પાછા ફરતા 5 kિફlડ & 
ડબm,  -Iટમોર & યોકnશાયરની નીલી ધરતી પર Iવગn રચતા.  જ3ગી 
oતરો,  pDટ હાઉસ. વીલા, &સlસ અ+ QડiDડ,  ઘોડા અ+ હિરયાળા 
ચરા,  િશકારી કsતરાઓ ... Pશમી વItો અ+ અલuય ગાલીચા ... 5મનો 
એશ ... 5મનો આરામ. .. આ બv3 જ અ3^_જ જwવાનો aતા. 
એPિબયન નાઈટ્સની કથાઓમ@ આવતી yજદગી ગાળતા આ અ3^_જ 
ડzડીઓની રહનસહન aઈ+ ક3ઈક લોકો yહદના શમણ@ {વતા. |રત 
અ+ કલક}ાન@ બાર@ ગોરા આગ3Lકોથી છલકાત@. એક પો-લ ગwજરી 
જતો તો બીa લઈ iતો 5~3 Iથાન. સાSાT િવIતરL3 અ+ Z3ટ 

આગળ ચાલતી. એ Z3ટમ@ પણ હરીફાઈ થતી ... એક વખત yહદમ@ 
જતા જવાનો+ પોતાની દીકરી પરણાવત@ ગભરાત@ મા-બાપો, yહદ 
જનારો �રિતયો <ળવવા મરી ફીટતા ...

કf � + & History repeats  itself. અ�યાP આજ ઘટનાRમ 

થોડાક �રફાર સા9 aવા મ� �. �રફાર એટલો જ & હ- |રત અ+ કલક}ાના 
બારા નહU પણ હીથરૉ અ+ �ટિવકના એરપોટn છલકાય �, ભારતીય 
િવ�ાથmઓન@ આગમનથી. હીથરૉ એરપોટn પર એર ઇિDડયામ@ કામ કરતો એક 
િમt કfતો હતો & ૨૦૦૯મ@ એક સમયગાળો એવો હતો & TાP રોજ 

સPરાશ ભારતથી ૩૦૦ િવ�ાથmઓ આવત@. 5 સમ� IELTS િવના અ+ 
બzકમ@ માt એક જ િદવસ  �રત@ ૬ થી ૮ લાખ �િપયા )iDસ બતાવવામ@ 
આ- તો કોઈ+ પણ IટwડDટ િવઝા મળી જત@ હત@. અ3^_�ના િબલકwલ ઓછા 
�ાન+ કાર� અહU આવી પહ��લા &ટલા� ભારતીયો �બ પPશાનીનો ભોગ 
બDય@, �વામ@ ડsબી ગયા & ખાલી હા9 ભારત પાછા ગયા. માc  ઉપરના ) 

ફકરા+ થોડાક �રફાર સા9 આમ લખી શકાયઃ
અહU આવી+ &ટલા� જવાનો અકા� ���વ પામત@ છત@ 

ghiDડની ધરતીની (ગોરી) મોિહની 5મ+ ખzચી  લાવતી. અહU 5મ+ 
5મની શિ� સમોવડો  (dાઈમાકn,  �ટ્સ, cIકો,  આIદા) & 5થી ય 

િવkષ (કિડયાકામ, |થારીકામ,  ડોર-ટw-ડોર {lસ<નશીપ .વો) પડકાર 
સ@પડતો ... સ}ા મળતી ... Iવગnથી અદ&રો (એક �મમ@ ચાર જણાએ 
બ3ક )ડ પર )કારીના િદવસો િવતાવવાનો) વ ભવ મળતો,,  5મની 

વાસનાઓની મોAાતીત પિર¡િe થતી. . )કારીના ખો� જતા 5 

ભારત પાછા જત@.  .+ નોકરી મળતી 5 ghiDડમ@ અલૌિકક Iવગn 
(બાર માણસો વ£� ભા¤ લી¥લ એક ફ્iટ, ૧૨ કલાકની નોકરી, 
મ�ઘવારી અ+ િવઝા એ§cDશનના cDશન) પામતા. િમ.  પcલ, િમ. 
શાહ,  િમ. મfતા અ+ િમ. ઠHર .વા વ0રબ3ધા અ+ 5મની સા9 

આવતી <મસાિહબોની (િવ�શગમનની) મહ>વાક@Aાઓથી  
ghiDડની ધરતીના પોપડા પર (tણ મિહનામ@ બ3ધ થઈ જતી 
કૉia~3) એક પો© સ3Iથાન રચાK3 હL3. K.&.મ@ OાPય રચાK3 ન હોય 
5Q3 (હોમ ઓિફસ~3) એકચRી સાSાT અહU પ@ગKW હL3. 

આ િવ�ાથmઓ કામકાજની બ3દીશ સાચવતા છત@  5મની 
અ3ગત આક@Aાઓ, 5મ+ ડw3ગરªિરયાની કAામ@ લઈ જતી. માt 
અ3^_જ ત`ની િતaરીઓની 5મ� ભPલી િવઝા ફી અ+ c§થી 
છલકાતી. 5મની (સા5ય િદવસ કામ કરતી) <મસાિહબો હ3<શ@ દોલત 

માc  તલસતી.  હરહ3<શ એ તરસ  dદીe રfતી. . ભારત પાછા ફરતા 
5 અમદાવાદ & |રત, ©િધયાણા & ચ3ડીગઢની નીલી ધરતી પર Iવગn 
રચતા. EMI પર લી¥લી કાર, જsના ફ¬નચરવાળા નવા ફ્iટ્સ. 
(બોy§ગ ¤ ના િદવ{  +§્ટમ@થી & બાકીના િદવસોમ@ dાઈમાકnમ@થી 
લી¥લ@) Pશમી વItો અ+ (પાઉDડiDડના) અલuય અ}ર ... 5મનો 
એશ ... (ભારત પાછા ફય બાદ શ�આતમ@ કામ-ધ3ધો ન મળવાથી 
કરવો પડતો) 5મનો આરામ..  આ બv3 જ ભારતીય જwવાનો aતા. 
'માલગwડી ¤'ઝ'ની કથાઓમ@ આવતી yજદગી ગાળતા આ ભારતીય 

dudesની રહનસહન aઈ+ ક3ઈક લોકો ghiDડના શમણ@ {વતા. 
હીથરૉ અ+ �ટિવક એરપોટn ભારતીય િવ�ાથmઓથી છલકાત@. એક 
પcલ જતો તો બીa લઈ iતો 5~3 Iથાન.  િવઝા  િવIતરતા અ+ (હોમ 
ઓિફસની) Z3ટ  આગળ ચાલતી.  એ Z3ટમ@ પણ (િવઝા એજDટોની) 

હરીફાઈ થતી ... એક વખત ghiDડ જતા જવાનો+ પોતાની દીકરી 
પરણાવત@ ગભરાત@ મા-બાપો, ghiDડ જનારો �રિતયો <ળવવા મરી 
ફીટતા ..

અિ®ની ભ¯ની Aમાપના યાચતો,  ભારતથી આ-લો એક °ત�વn 
િવ�ાથm, એQ3 હw3 ખરા િદલથી એQ3 Iવ±ન {Q3 છw3 &  History will repeat 

itself અ+ આ અ3^_a ફરી એક વાર નોકરી શોધવા ભારત નામના 
|પરપાવરમ@ આ-. આ સમIયાના અ~સ3ધાનમ@ BBCએ એક વીિડયો િરપોટn 
ત યાર કPલો �. 

•
'!સી બોયઝ' િફ*મ - ભારતીય સમાજનો 2ગટ દ6ભ

. સમાજમ@ લગભગ ૧૭૦૦ વષn પfલ@ 'કામશાIt' નામનો ^3થ 

રચાયો, Iવીકારાયો અ+ વખણાયો, 5મ@ ખબર નહU &મ કામ(sex)~3 નામ 

કા8યચય: : (ડા<થી) શશીબ?ન પAલ, રમણભાઈ પAલ, Eશવભાઈ G. પAલ, Hાન!વભાઈ Iઠ, અિનલભાઈ 8યાસ, ભLાબ?ન વડગામા, િવMલ ક*યાણી, િચરાગભાઈ ઠNર, 
Oવિનબ?ન ભP, અઝીઝભાઈ રતનશી, ધવલભાઈ 8યાસ, જય6તીભાઈ રાવલ અR મ6જSલાબ?ન મકવાણા. (છિબ સૌજVય : શરદભાઈ રાવલ)
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(!"રમ%) &વામ% આ*, +યા- લોકો નાક23 4ર53 ચડાવવામ% સ9યતા સમ; 

<. અ> ?23 ઉદાહરણ આ; 'Dસી બોયઝ' િફJમમ% Kવા મLM3. આ િફJમમ% 
; દ3ભ Kવા મLયો, ?ની વાત કરO3.

•બ3> િહરો Pરોજગારી> કારS એUકોટW એજXસીમ% કામ ક- < પણ 
જનતાની નજરમ%  િહરો ર"વા ?મS િનયમ રાZયો <ઃ 'No  Sex.' બધા જ 

!S < ] વાUતિવકતા શO3 < છત% એવો દ3ભનો પડદો રાખવામ% આaયો < ] 
િહરો> sex સાb સ3બ3ધ જ નથી. ઃ)

•<de આવતા કોટWના fgયમ% પણ એક વકીલ hારા એ જ વાત> 
ઉછાળવામ% આવી ] આ કામ કરનાર> !S ] માતા-િપતા બનવાનો અિધકાર 
જ નથી. શO3 jk-વકWસW> બાળકો હોવ% જ ન Kઈએ? વાUતિવકતા તો એ < ] 
M.].ના Social Security  Department પર એટલો ભાર < ] માતા-
િપતાની Pકારી> કારS ફોUટર ]રમ% ર"ત% બાળકોના માતા-િપતા mા- એમ 
ક" < ] ?ઓ આoથક રી? પગભર < +યા-,  યોpય તપાસ બાદ બાળક> 

રાqrશીથી માતા-િપતા (] ગાoડયન) > પાછO સsપવામ% આ* <.
એ53 ક"વામ% આ* < ] સાિહ+ય(] િફJમ/િસિરયલ)> માણવા મા4 

willing suspension of disbelief સાb જ જ53. પણ mા- ૧૨૦ 
કરોડની વUતી ધરાવતા ભારતDશના નાગિરક તરી] આવો દ3ભ Kવા મw +યા- 
બોJયા િવના ર"વાx3 નથી. આ સ3દભy જય વસાવડાનો થોડ%ક વષ{ પ"લ% 
લખા|લો એક &ખ હq પણ વ%ચવા ;વો <.

•
લ"મીના િપતા

આ Dશમ% મોટા ભાગની વUxઓના ભાવ ૯ના આ3કડા પર જ ~રા 
થતા હોય <.  (£૨ નહ� પણ £૧.૯૯; £૫.૫૦ નહ� પણ £૫.૪૯; ] £૧૦૦ 

નહ� પણ £૯૯.૯૯) ?ના મનોવ��ાિનક અ> aયવસાિયક લાભ  તો Uપ� જ < 
પS ?નો �રલાભ  પણ <. �રલાભ  એ ] �ાહકોન% િખUસામ% ૧ �નીનો 
ઢગલો થવા મ%� <, અ> ]ટલા ય લોકો તો ૧ �ની પાછી  &વા ઊભા પણ નથી 
ર"ત%. ; ૧ �ની પાછી & ?મ%ના ઘણા ?> રUતા પર ફ�કી D ?53 પણ બ> <. 

ત%બાની બ>લી ૧ �ની અ> ૨ �ની રUતા પર પ�લી મળવી એ રોજની ઘટના 
<.

 એક ભારતીય તરી] લ�મીDવી> આમ રU? રઝળતા �કી Dવા23 કો> 
ગ�? મ> તો mા- પણ રUતા પર પ�લા ૧, ૨, ૫,  ] ૧૦ �નીના િસ�ા 
Kવા મw  +યા- (મોટા ભા�) હO3 ?> િવના સ3કોચ ઉપાડી લ� અ> આવા ઘણા 
બધા િસ�ા �ગા થાય +યા- <વ4 ? પહs� મ3િદરમ% ] કોઈ �િરટીમ%.

 આ; કામ કરવાના Uથw  મ> એક �નીનો િસ�ો Dખાયો અ> મ� ?> 
ઉપાડી લીધો. એ Kઈ> મારી સહકાયWકર બોલી ઊઠી, 'લ�મીપિત થવાનો બહO 

શોખ < > ક3ઈ!' મારી ��ી આન�ન% નામનો મતલબ લ�મીDવી થાય મા4  મ� 
ક�O3, 'લ�મીપિત નહ� પણ લ�મીના િપતા થવાનો શોખ <.'

 આમ પણ લ�મી> પિતની ;મ આિધપ+યમ% રાખવા> બદ& K 
િપતાની ;મ એક અમાનત તરી] સાચવી> યોpય જpયાએ વળાવી Dવામ% 
આ* તો લ�મીDવીની વધા- કદર થાય, એ53 હ3�શ% લાpM3 <. … શO3 કહો છો?

•
Disagree with dignity

થોડા  સમય પ"લ% @SrBachchanની એક tweet મ% વ%�M3 હx3 
'Discussion better  than argument ! Argument finds  out 
WHO is right, discussion finds  out WHAT is  right !' આપણા 
Dશમ%  રાજકારણીઓ �+| માન ન હોવા23 સૌથી મોટO3 કારણ આજ <.  mા- 
રાmસભા ] િવધાનસભાની ચચ�ઓ Kવામ% આ* +યા- આપણા �34લા 
�િતિનિધઓ 'WHAT is right' નહ� પર3x3 'WHO is  right'ની પાછળ 
જ સમય અ> શિ� બગાડત% Kવા મw <. ઘણીવાર આ ચચ�ઓ �બ  િન�ન 

Uતરની હોય < અ>  ા-ક તો છO¡ા હાથની  મારામારી પણ થઈ !ય <. ?મ> 
એકબી! પર આરોપ-�+યારોપ કરત% Kઈ> તો આપણ> કાદવમ% આળોટતા 
ડO�ર જ  યાદ આ*.  (કોઈ> િદિpવજય ¢સગ યાદ આaયા?) K ?ઓ પો? જ 
એકબી!23 અપમાન કરતા ર"£ તો જનતા ?મ23 માન કઈ રી? રાખ£? આવા 
>તાઓ> જનતા તમાચો ન મા- તો જ નવાઈ.
          ¤p&Xડમ% પણ રાજકારણી તો રાજકારણી જ <.  (કાગડા બ¥ કાળા 
જ હોય >!) પણ એમના જમા ખા? એટ¦3 તો જ§ર લખી શકાય ] ?મ> 
એકબી!નો િવરોધ કરત% આવ� <. પાછલ%  �ણ-ચાર વષWથી !S એક 
વણલZયો િનયમ હોય ?મ દ-ક ૨q !XMઆરીએ બસ અ> ટ્-નના ભાડા 
અ�ક વ¥ <. ; ¢સગલ િટિકટના (ઓઈUટરમ%) ૨૦૦૬મ% ૫૦ �Xસ હત% 
?ના ૨૦૧૨ મ% £૧.૩૫ <. કોઈ બસ ] ટ્-ન ક3પની એક પણ વષW ખોટમ% 
નથી જતી અ> છત% �+|ક વષy «સાફરીના દર વધત% જ ર" <. કારણ 
આપવામ% આ* < ] >ટવકWના ¬ધારા અ> વધારા23 પણ ;ટલા ભાડામ% 
¬ધારા અ> વધારા Dખાય < ?ટલા >ટવકWમ% નથી Dખાતા.  બોિરસ 
હોXસનના �શાસનમ% થ|લા આ વધારાનો િવરોધ કરવા «Zય િવરોધી પ® 
&બર પાટ¯ hારા કાલના Evening Standard વતWમાનપ�મ% આવી !"રાત 
છપાવવામ% આવી હતીઃ 
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http://shabareesanchay.blogspot.com/feeds/1378677811986784702/comments/default
http://shabareesanchay.blogspot.com/feeds/1378677811986784702/comments/default
http://www.youtube.com/watch?v=kHCFSbvhv08
http://www.youtube.com/watch?v=kHCFSbvhv08
http://www.thisislondon.co.uk/standard/
http://www.thisislondon.co.uk/standard/
http://4.bp.blogspot.com/-lDkI-QpXHUg/Tw4zUsTXShI/AAAAAAAAIsE/JokHg3V-Vvw/s1600/boris-johnson-beware-pick-pocket-labour-ad-evening-standard.jpg
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Hole in the Wall

          ભારતીય િ()ટ ટીમની Wall તરી) ઓળખાતા રાહ1લ 3િવડ6 

ઑ8ટ્:િલયામ; ઉપરા-ઉપરી િકલન બૉAડ થતો Dઈ6 મ6 F.).ની GHયાત 
IJક BarclaysKL ATM યાદ આવી ગFL.

          ('Hole in the Wall' એ Barclays Bankનો trademark Q ) 
RS TિનયાKL પUVL ATM ઉWર લLડનના Enfield િવ8તારમ; 1967મ; શY 
કFZ હ[L. wiki)

•
ઓ"ફડ% &ટ(ીટ જળબ-બોળ

Rમ અમદાવાદનો સી.^. રોડ _મ લLડનની ઓ`ફડb 8ટcીટ. ગઈકાd, 
eJFઆરી ૧૨, ૨૦૧૨ ના રોજ સ;જના આઠથી સાડા આઠ દરિમયાન એ 
ઓ`ફડb 8ટcીટના પિkમ Ql પાણી લઈ જતી એક પાઈપ ફાટત; _ ભાગ 
જળબLબોળ  થઈ ગયો હતો. શYઆતનો અડધો કલાક _6 હળવાશથી dવામ; 
આoFL પણ RpL પાણીKL 8તર વધવા લાqFL ) તરત જ પોિલસ  અ6 ફાયર 
િrsડ6 બોલાવવામ; આવી હતી અ6 _6 કાtમ; dવાના Gયuો શY થયા 
હત;. માv ભારતમ; જ આpL થાય _મ થોડ1L Q! wય; આવા 3xયો સજyયા હત;-

•
/&તક23મીની 6યથા

બસ ) ટ્zબમ;  િનયિમત {સાફરી કરનારા એ સમયનો ઉપયોગ અહ| 
મોટાભાs સLગીત સ;ભળવા મા} ) વ;ચવા મા} કરતા Dવા મ� Q. કોઈ 
પિરિચત _મ6 Dઈ eય તો I વ8[ બ6ઃ (૧) વ;ચનાર ) સLગીત 
સ;ભળનાર6 િડ8ટબb ન કરવા. (૨) D બL6ની નજરો મળી eય તો એકદમ 

ધીમા અવાR વાતો કરવી ) Rથી બીe િડ8ટબb ન થાય. પણ D કોઈ ભારતીય 
ઉપખLડની oયિકત સLગીત સ;ભળતી ) વ;ચતી હોય, અ6 _6 ભારતીય 
ઉપખLડKL જ કોઈ Dઈ eય તો શ1L થઈ શ) _ની એક યાદીઃ

•D 6ટવકb હોય,  તો પોતાના મોબાઈલથી R-_ સLગીત સ;ભળી રUલા 
પિરિચત6 િમસ-કૉલ મારવો.
•D 6ટવકb ન હોય, તો _ની બાજ1મ; જઈ6 IસpL અ6 _6 ખભા પર એક 
ટાપલી મારી આખો ડ�બો  સ;ભ� _મ �છpL, 'શ1L પાટ�, બહ1 િબિઝ થઈ 
ગયા છો 6 આજકાલ?'

•બસની Q�ી સીટ પર જગા મળી હોય,  અ6 પિરિચત I-vણ સીટ આગળ 
Iસી6 સLગીત ) �8તક માણતો હોય તો wય;થી જ tમો પાડી6 વાતો કરવી.

• D �લો �8તક G�મી હસી6 એકાદ-I સવાલના જવાબ આપી6 પાછો _ની 
નજર �8તક તરફ લઈ eય તો પછી �8તક િવ� સવાલ �છવામ; આ�. 

'�ની ચોપડી Q?' અથવા 'એકાદ લીટીમ; કહો ) શ1L વાતy Q?' (સૌથી 
પીડાકારક સવાલ.)

• કોઈ નવલકથાKL નpL Gકરણ શY થ[L હોય, તો _ Dઈ6 �Q, 'બી^ વાતy 
શY થઈ? આગળની વાતyમ; શ1L હ[L?'

• �8તકG�મીની વ;ચવાની આદત િવ� કો�Jટ કરવી, 'આ શ1L યાર આખો િદવસ 
વ;ચવાKL? કLટાળો નથી આવતો? હ1L તો ભણવાની ચોપડીઓ પણ મ;ડ-મ;ડ 
વ;ચતો'તો.'

(ઇ�જ કટbસી @Quote4Writers http://t.co/I66mxo90 )
•

નટરાજ
અમદાવાદમ; હતો wયા: સમજણ આoયા બાદ ભાq� જ G�િત સા� 

અ6 ખાસ કરી6 ��ો સા� પનારો પડ�ો Q. ઘણીવાર એમ થ[L ) વડbસવથb ) 
�ો8ટ ) �લીની G�િતસભર કિવતાઓ વ;ચત;-વ;ચત; કોઈ �� DવાKL મન 
થાય તો Q�ા ઉપાય તરી) દ�રબીન લઈ6 ધાI જpL પડ[L. લLડનના વસવાટમ; 
એ બહ1 મોટ1L �ખ Q.  એક વફાદાર િમvની Rમ G�િત હL�શ; સા�  જ રહી Q. 
અહ| આવી6 પUલીવાર  �લનો રસ  પીવામ; મqન ભમરો  Dવા મ�યો Q. 

ઘરની આસપાસમ; જ vણ પાકb Q. અ6 _ vણમ; સૌથી મોટા બહyમ પાકbમ; 
રUલા આ �� મ6 હL�શ; નટરાજની યાદ અપાવી Q.

(સ�ભાવ : http://shabareesanchay.blogspot.com/p/blog-page_07.html)
e.mail : chiragthakkar.jay@gmail.com
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ગ"ફતગ% −
… અ' જવાબ મ- તો /ણ કર3

4ચતન 7લત : 
કા# આપણો ()સ+ાક િદવસ /.  ઘણા બધા 34ટસ 6કા7 8 9શ 

ખ<ખર ()સ+ાક /,  એ નહA અC એDE બFE; શGE તકલીફ / એ બધાC ખબર 
/ તો એLE િપMNષણ કરવાથી એ QRો હલ નહA થઈ )ય. આU ઘણા બધા 
QRાઓ ચચXઈ રYા / : સલમાન રશદી,  બાબા રામ9વ, 3વ. સEદીપ 
ઉિ\િ]^નન. અC આ બધી જ ચચXઓએ આપણી િબનસ`(દાિયકતા અC 
અાપણા ()સ+ાક પર સવાલ ઉઠાવાયા /.

U 9શમ` િવિવધતામ` એકતાની વાતો જ ખાલી થતી હોય, bય` 
આપણC િબનસ`(દાિયકતાનો અLભવ જ નથી. Cultural diversity કોC 
કdવાય એ મe માર` ૨૧ વષhમ` કોઈ િદવસ અLભijE જ નથી  C. આDE માર` 
Uવ` ઘણ` jવાનોLE /. અC એમC કોઈ ધમkઝmનીઓ nારા opઈનવૉશ કરવ` 
તRન સdલ` /. U લોકો 9શના િવરોધમ` કામ ક< /,  વ`ક એમનો નથી. 
એમC U કામ કરDE / એ તો rઓ ક< જ /. જય વસાવડાએ સાચી જ વાત 
કરી /, તકલીફ એ જ / 8 U લોકો િવરોધી નથી એ લોકો સહાય પણ નથી જ 
કરત`. મC cultural diversityનો અLભવ થયો હોય તો એ અહAયા 
અtિરકા આવીC જ થયો /.

હGE ‘tકડોનાuડ્સ’મ` કામ કરGE છGE. આU જ એક િમડલ-ઇ3ટથી આyલી 
Qિ3લમ છોકરી અC એક ચાઈનીઝ છોકરી,  z ય બdનપણીઓ એક બી)LE 
િબલ આપવા મા4 (pમા{હ કરતી હતી. રોજ અહAયા |ઈ શકાય / 8 અલગ 

અલગ ધમkન` િવ~ાથ�ઓ એક 4બલ પર zસીC વા�E કરત` હોય.  અહA કોઈ 
કોઈC પોતાન` સE3કાર 6કવાLE નથી કd�E. બી)ન` અપનાવવાની વાત /. તો 
અહA આવીC ખબર પ� / 8 cultural diversity કોC કdવાય.

ચાઈનીઝ સરકાર એમન` િવ~ાથ�ઓC પાછ` આવવાની શરr અહAયા 
આ અLભવ tળવવા મોક# /. તો શGE આપણી સરકાર આમ ન કરી શ8? | 

આવતી Nઢી well groomed હ7,  તો બી� તકલીફ શGE પડ7? ઉપાય ઘણ` 
/.

અC હજG તો (9શવાદનો કીડો N3યો / આપ� bય`. 
‘tકડોનાuડ્સ’મ` કામ કરત` બધ` જ લોકો આિ�કન અtિરકન /. અપવાદ �N 

�ણ અtિરકન એટલ` ધોળ` 8 તમC શEકા )ય 8 શરીરમ` લોહી હ7 8 8મ. 
અC એમ` હGE અC મારો િમ� �રા ભારતીય. અમારી  તો ઍ��ટ પણ અલગ 
/. પણ કામ કરતી વખr લા� જ નહA 8 તRન િભ\ કલચરન` લોકો |� કામ 
કરીએ છીએ. એ લોકો એટલ` કલચરલી ડાઈવસk્ડ / 8 અમC એDE અLભવાય 

જ નહA.
આપ� ડાહી ડાહી વાતો કરીએ છીએ.  પણ એન` બદ# એટલો જ 

સમય અC શિ� આપણ` jવાધનC સાચવવામ` ખચ�એ તો આજ ભ# 
બગ�લી / પણ કાલ તો �ધર7 C???

ઋ:લ 3શી : 
It is  heartening to  see a youngster  like you writing 

like this. Yes, cultural diversity is  linked with the kind of 
exposure a person gets  away from her/his comfort zones  of 
village, city, country. નાત-)ત-ધમkન` નાt 8 સE3�િત વ�<C બદનામ 

કરીC U સEકGિચતતા પોષવામ` આy / rમ` કGટGEબ અC સમાજનો મોટો વ`ક 
હોય /. બહાર જવાથી,  નવા લોકોC મળવાથી, rમની રdણી-કરણી,  ખાન-
પાન વ�< સમજવાથી િદલ-િદમાગની િ�િત| િવ3ત< /. આવો જ અLભવ 
મC j.8.મ` પાિક3તાની 6ળન` લોકો |� થ�લો.  9ખાવ પરથી ભારતીય 
લગતા એ લોકોC મળીC એમ જ થાય 8 આ લોકો તો આપણા જ Uવા /. U 

અQક િભ\તા હોય / rવી તો ભારતમ` ઉ+ર-દિ�ણ 8 �વk-પિ�મમ` પણ 
|વા મ� /. કોઈક વળી સાદત હસન મ�ટોનો (pમી પણ મળી )ય તો મ) 
પ�. આવા અLભવો પરથી હGE તો એવા િન^કષk પર પહ��યો છGE 8 �િનયામ` z 

(કારના લોકો વ� /, એક સEકGિચત િવચારવાળા અC બી) ��ા િદલના. 
��ા િદલવાળા લોકોC ગ� લગાડવાના અC સEકGિચત લોકોથી એક વ`સ Uટ�E 
દ�ર રdવાLE. 

બી� વાત / U r �ાિત 8 ધમkના હોવાથી ગવk #વાની વાત.  ગવk એ 
વાતનો જ લઈ શકાય 8 Uના મા4 પોr કEઇક કj� હોય, U r )ત 8 ધમkમ` 
જ�મ #વાનો(8 U એક જ િવક અક3માત જ /)નો ગવk કઈ રીr લઈ શકાય. 
આવા ખોટા ગવkC અિભમાન કdવાય અC એક (કારની જડ સEકGિચતતા 
કdવાય. ગGજરાત Uવી સદીઓથી '¡લોબલ' સE3�િતમ` પણ અbયા< સEકGિચત 
લોકોનો, #ખકોનો રાફડો ફા4લો /. આમ, વાતો jવાનોની કરતા હોય પણ 

અQક મામલામ` rમની ¢િ£ ૧૮મી સદીની હોય. એટ# અEગત રીr ન¥ી કj� 
/ 8 U iયિ�મ` કોઈ �ાિત, ધમk, 3�ી-¦રGષ વ�< િવ§ કોઈ (કારના 
િ3ટિરયોટાઈપ ¨યાલો ન હોય અC U ��ા િદલના હોય rમC જ વ`ચવા. 
બાકી મC તમારા Uવા jવાનોના લી© િવªાસ / 8 ભિવ^યની Nઢી જ�ની 
Nઢીઓ કરતા એકEદ< ��ા-િદલની જ હ7.
 અજય ભ? : 

એમ` ઘણો ખરો વ`ક આપણો કાઢી શકાય,  છોકરGE જ�t bયારથી. હGE 
પdલો મિણનગરનો,  પછી અમદાવાદનો, પછી ગGજરાતનો, પછી ભારતનો, 
પછી એિશયાનો; અC /�p કEઈ વ© તો આ �િનયાનો ...!! ક�વામ`ના 9ડકા UDE 
�ાન ઘોિડયાથી મ`ડી C શાળા �ધી અપાય /. અC કો#જના પણ આવા જ 
હાલ /,  ભાઈ ... «ા< ય િવચાj� / 8 8મ સામા�ય ગGજરાત jિનવ¬સટી અC 
IIM/IITના િવ~ાથ� વ� આટલો ફરક 8મ હોય / ..! આપણો 9શ 

િવિવધતામ` એકતાLE એક ઉદાહરણ ચો¥સ /, પણ એ િવિવધતાC માણવા 
અC )ણવા વાળા 8ટલા? તt U અLભવ કરી રYા છો, અbયા< ‘Cultural 
Diversity’નો એ હGE /�` ચાર વષk કરત` વધા<થી કરતો આiયો છGE. અC સા®E 
કહGE છGE દો3ત, | આપણા 9શના jવાનો આC સમજવા મ`� C તો સા  

આપણો 9શ િવિવધતામ` એકતાવાળો 9શ બની જ7. 
બી� એક વ3� અહA િવચારવા Uવી એ પણ / 8 ભાઈ, આ 9શC 

જ�¯યાC મ`ડ છ સદી પણ નથી થઈ.  અC સા અtિરકાC તો હજG મ`ડ અઢી 
સદીથી થોડGE વધા< થjE /, જયા< તમC કદાચ તમારી ચાર �વk Nઢી યાદ 
હ7 ...!! આટલો ભiય વરસો હોવા છત` આપ� એC )ળવી શકવામ` સ�મ 

નથી બ�યા. | 8 મC કોઈ અિધકાર નથી કોઈનો કEઈ વ`ક કાઢવાનો, 8મ 8 હGE 
| પ`ચ વષk પdલ`ની મારી °જદગી યાદ કરGE, તો હGE પણ ક�વામ`ના એક 9ડકા 
Uવો જ હતો. .... 

( P.S. મC બીજGE પણ કEઈ કdવાનો હક નથી, કારણ 8 મe આપણા 9શ 

મા4  પણ કEઈ કj� નથી, અC બોલવાLE તો ઘ± સd�E / કરવા મા4 ૩૬ની 
છાતી |ઈએ.!) 
@Aસ Cમણ : 

ભાઇ °ચતન 7લત, ()સ+ાક િદવસ િવ7 કEઈક લખવાLE િવચારી 
રYો હતો ... પણ હGE કEઈક લ�E એ પdલ`  મારા મનમ` U સવાલો ઉઠ´ા હતા 
r જ સવાલો તમારી પો3ટ વ`ચીC પણ મનમ` ઉઠ´ા ...

- ‘શG મC, તમC 8 આપણા 9શવાસીઓC (આમ` ખાશ કરીC 
આપણા 9શ પર રાજ કરતા રાજકારણીઓC) ની લµલા શ¶દોના અથk 
ખબર / ?

- િબનસ`(દાિયકતા (ધમkિનરN�તા) એટ# શGE ?
- લોકશાહી (આઝાદી) એટ# શE ?
- ધા¬મકતા (ધમk) એટ# શGE ?
- ન· િવનEતી - ‘Happy  Republic Day’ 8 ‘Happy 

Independence Day’ આDE «` ય પણ લખતા પdલ` 8 કોઈકની પો3ટ પર 
8 34ટસ પર આવા શ¶દો લાઇક કરતા પdલ` ઉપરના �ણ (¸ો િવ7 િવચાર 
કર| ... (અC જવાબ મ� તો )ણ કર|.)

- જય િહ�દ. 
(‘DઇસFક’ પર તાHતરમI [25 /J@અારી 2012] અા સKવાદ વIચવા મ-લો)
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- એતાન%ી
ડાય)પોરા -ખન મા0 ગ2જરાતી પય4ય શોધવો જ8રી

• મારા તા%તરના ગ(જરાત *વાસ -ળા, ગ(જરાતી ડાય2પોિરક 
7ખકો િવ9, ‘ગ(જરાતી સાિહ;ય પિરષદ’મ> બોલવાA સાર(,  મA અબીહાલ 

િનમCDવામ> અાEયો હતો. અા સભાGC અHયI2થાન રKવીરભાઈ ચૌધરીએ 
સCભાQRC હSC.  રજનીકાTત પCડયા મારા UVા નાટક ‘એિXટ-2ટTસ’ (Exit-
stance) િવ9 બોYયા હતા. અા ZઠકA અC\ *]ો^રી પણ થઈ હતી. 

સમાપન કરતી -ળા, રKવીરભાઈએ ક`aC b ભોળાભાઈ પc7 માર(C 
અા નાટક વ>dRC U અA એમ> વપરાશમ> લીધા ‘અપ’શfદો અCg એમA 
નારાh U. રKવીરભાઈએ વળી એક રસ*દ વાત પણ કરી :

મારા અા નાટકના bટલાક અCશોGC એમi ભોળાભાઈ માc 
ભાષાTતર કjaC અA બCAએ \ વ>ચતા વ>ચતા હા2યની છોળો ઉડાડી હતી.

રજનીકાTત પCડmાએ સભા સમI *ભાવક સCno રજp કjલો અA 

સાq સાq નાટકGC િવવરણ પણ અાraC. 
અA પછી,  હ(C ડાય2પોરા  7ખન િવ9 % કCઈ બોYયો \ લગભગ અા 

sજબ હSC :    
સૌ *થમ આપi Diaspora શfદ માc ગ(જરાતી પયuય શોધવો 

જvરી U. મરાઠી અA wહદી ભાષામ> ‘2થળ>તિરત’ શfદ વપરાય U. 

રKવીભાઇઈએ ‘દિરયાપાર b સાગરપાર વસતા સાિહ;યકારો’  અથવા 
‘દિરયાપાર સજuyaC સાિહ;ય’ શfદો zચEયા U. આ ઉપર>ત િનરCજનભાઈ 
ભગત અA અTય સાIરોએ પણ જ(દા જ(દા પયuય સમય સમય પર zચEયા 
જ U. મારા મત *માi ’ડાયા2પોરા’  િસવાય કોઈ પણ ગ(જરાતી પયuય 

Eયવહારમ>, પDકાર;વમ> વપરાય \ ઇdછવા યો{ય U.
2થળ>તિરત સાિહ;યની કોઈ Eયા|યા હોય તો \ની મA }ણ નથી.
૧) 2થળ>તિરત એટ7 ગ(જરાતની બહાર વસતા; પરCS ભારતમ> જ 

અTય 2થ� વસતા A સજ�ન કરતા સાિહ;યકારોA 2થળ>તિરત સાિહ;યકાર 
ક`વાય?

૨) ફ� દિરયાપાર વસતા 7ખકોન> સજ�નA જ ‘2થળ>તિરત’ 
સાિહ;ય  ક`વાય?

%મ હાઇકૉટ�ના Tયાયાધીશ કોઈ s��મા પર પોતાનો અિભ*ાય 

આr U,  \ *માi આ s�ા પર ગ(જરાતી સાિહ;ય પિરષદ %વી અિધ�ત 
સC2થાએ અિભ*ાય આપવો �ઇએ, એવો મારો મત U. મારી અરજ U. 

આ ઉપર>ત પર�શમ> સર}yલ> અથવા લખાyલ> લખાણ ખjખર 
સાિહ;ય ક`વાય b bમ \ િવ� ખાસ ચચu-િવચારણાની જvર U. આજના 
2વખચ� �2તક છપાવવાના જમાનામ>  ગ(જરાતી 
ભાષામ> % �2તકો છપાય U, \ સાિહ;ય ક`વાય 
b bમ? − \ બાબત મA શCકા U.

બીજ(C પર�શમ> વસી ગ(જરાતન> ગામ b 
શ`રની પાશ�્વ�િમ પર આધાિરત, ભારતના 
રીતિરવાજ b સામાિજક સC2થાની સમ2યા ચચ�તી 
�િત % ભારતમા Zઠા પણ સજ� શકાય \ 
‘2થળ>તિરત’ સાિહ;ય ક`વાય?

અાવા આવા *]ોના જવાબ b શCકાઓGC 
િનરાકરણ સાિહ;ય પિરષદ %વી સC2થા જ કરી શb 
અA \ કામ \મA જ કર�C �ઇએ.

આ ઉપર>ત મ� નટવરભાઈ ગ>ધીના 
ડાય2પોરા િવ9ના અિભ*ાય અA “ઓિપિનયન”મ> 
છપાyલા મારા િવચારો ય રજp કયu હતા.

સભામ>,  *�ો^રી -ળા, bટલાક લોકોએ 
�jશભાઈ દલાલ તથા  ‘ઈ�જ પબિલbશTસ’ની 
*કાશન બાબતની નીિતરીિત િવષયક રજpઅાત કરી. 

િવ�શ વસત> 7ખકોની ચોપડીઅોન> *કાશન માc પ�સાની 7વડ�વડ િવ9ની અા 
બધી દલીલો હતી. � b અા s�ાઅો કોઈ નવી નવાઈના હતા જ નહ�.

એક Eયિ�એ તો ફોડ પાડmો b ગ(જરાતી 7ખકો વd� પરCપરાગત એક 
વણલખી સCિહતા ચાલી અા- U,  એકબી}ની ટીકાઅોથી દjક દpર ર` U! કદાચ 
અા સા�C ય હોય; સ>*ત સાિહ;યન> 2તર બાબત તતા \ના  િવ-ચનની bવી 
હાલત થઈ U \GC અા �ોતક હોઈ શb U. બીજ(C શ(C ?

ભારતથી અાEયા b� હાલ િદનકર �શી�ત મહ�મદઅલી ઝીણા બાબતની 
નવલકથા વ>ચી ર�ો છ(C.  હ(C \નો અC� h અGવાદ વ>ચી ર�ો છ(C.  અા �2તb મA 
એકલીન બનાEયો U એ ખર(C, પરCS ¡ળ �2તકGC અC� hકરણ ઉિચત થRC નથી. 
\ની રચનારીિત બાબત મA bટલાક સવાલો }{યા U.  નવલકથાGC વ2S સરસ U 

અA િદનકરભાઈએ \A સારો Tયાય અા¢યો U.
− હરીશ િ;<દી 

 e.mail : harisht895@sbcglobal.net

સહમત નથી, પણ િવચારોBC નાવીDય ગEFC
• િહ�Tસ િવ� }ણીA £બ આનCદ આEયો.  દjક 7ખકA દjક િવષય પર 

2ટ¤¥ગ ઓપીિનયન જvરથી હોવો �ઇએ. પોતાના મતA ભયs� રી\ રજp 
કરવાની તાકાત પણ હોવી �ઇએ.  મારા  ઉUર અA ભગવાન *;yની ¦ઢ 

માTયતાA લી  ̈હ(C િહ�Tસની વાતથી સહમત ના થઈ શક(C; પરCS મA એક િવચારક 
તરીb \મના નવીન િવચારો ગ�યા. એમi મA આપણા ભારતીય wચતક રજનીશ 
ઓશોની યાદ અપાવી. ઓશો પણ િવવાદા2પક રી\ પોતાનો મત રજp કરવામ> 
મહાન હતા. આથી જ મારો મત ભ7 આવા િવચારોA સહકાર ના આr, પરCS 

\મનામ> ર`લી શિ� \મના વખાણ કરવા * j U.
 - રિવ પ0લ 

e.mail : ravipatel122788@gmail.com

• તમાj ;ય>થી એક�કથી ચિડયાતા અCકો અા- U.  સમાજની ત� ઉ^મ 
©વા કરો છો,  અA \મ> ય ખાસ કરીA ગ(જરાતી વ>ચતી અાલમA સાર(. અા 
ઉ;�ª કાય� અCg મારા સ«દય અિભનCદન 2વીકાર�.

- HIશ શાહ 
e.mail : mukesh@mmsco.in 

• િવનોદ મ`તાGC �2તક વ>dRC ..... �2તકોGC અHયયન કરવાનો મA 
શોખ U ...  *કાિશત થRC અA ખરીદી લી¬C હSC ... મA પસCદ પડ્RC U .... 
અGભવી ગ(જરાતી પDકારો અA સાિહ;યકારો પા©થી આ *કારના �2તકોની 
અrIા U ...

− IJર કોટક
  e.mail : keyurkotak@gmail.com 

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                    28                                                                                          NO2અારી 2012                                                                          
e.mail : mahendraaruna1@gmail.com

mailto:harisht895@sbcglobal.net
mailto:harisht895@sbcglobal.net
mailto:ravipatel122788@gmail.com
mailto:ravipatel122788@gmail.com
mailto:mukesh@mmsco.in
mailto:mukesh@mmsco.in
mailto:keyurkotak@gmail.com
mailto:keyurkotak@gmail.com
mailto:mahendraaruna1@gmail.com
mailto:mahendraaruna1@gmail.com


• અાભાર. િવ'લભાઈ ગ+જરાતી /ખો વ2ચન5મ 7.

- ક"પના &લર
 e.mail : kbtailor@gmail.com

• અા વખ8 ય અા અ:;ત અ<ક બની ર?ો. અાભાર.
- )ા*સવા માિલઝા0

e.mail : fmallison@hotmail.com
• અા@A< Bયારથી વ2ચવામ2 પડFો છ+<. /ખો રોચક 7.  ઋIલ 

Jશીની ભાષાથી તથા િવષયવMIથી NસP થવાA<.  કા@યો લખવાની નવી 
ઢબછબ પસ<દ પડી.  S2ક S2  િવનોદ છવાયો 7 BયાT વ2ચતા  વ2ચતા હસતો 
ર?ો.

- ગૌતમ અ5પા 
e.mail : G.Appa@lse.ac.uk

• િવનોદ મVતા :  ભારતીય રાજકારણ અ<X પોતાના YવZ[હરિહત 
િવચારો મા\ ઘણો ઉ_ચ અાદર ધરાa 7.  અા એ જ િમ.  મVતા 7 c કોઈ 
પણ બાબ8 હ<dશ2 કાe[fસની તરgણ કરતા હોય 7 ? અા એ જ િમ. મVતા 
7 c િનર<તર િમ. મોદીની અાલોચના કરતા રV 7 ? અાથીMતો, 8 

YવZ[હરિહત 7 8વા તમારા મત સાh હ+< સહમત નથી થતો.   
− િકરીટ 8શી

e.mail : kvjoshi@yahoo.com

• “અોિપિનયન”ના 7iા અ<કમ2 હરિનશ jનીનો /ખ - ‘Jડણી - 
અફસાl હjર … ‘ માmયો;  મj અાવી ગઈ. ગોnવદભાઈ રાવલની કલમની 
મj ક<ઈ જ અોર 7. અા gT વoિવpયYણZ વ2ચનસામ[ીથી અ<ક સqr 7. 

- :કાશ લાલા
e.mail : lala.prakash@gmail.com

• નાની પાલખીવાળાtત ‘વી ધ િપપલ, વી ધ lશન’મ2થી અuવાદ 
કરી કરાવીl vટલાક ઉતારા તd અાપી શકો. િવચારJ. ‘િવચાર વલોx’  cy< 
ક<ઈક 60-70 પાન2મ2 8l J સમાવી /વાય તો અાપણા સહ-નાગિરકોl 
8મ2થી પોરસ મળી શv 7. 

- બળ=વ ભ?
e.mail : drbaldevbhakt@yahoo.co.in

• િzMટોફર એિરક િહિચ{સ અ<Xનો ઋIલ Jશીનો /ખ તd Nગટ 

કય| 8થી હ+< }બ રા~ છ+<. 8 તમારી નીડરતા �ચa 7. તમl સલામ.
- રજની પી. શાહ

e.mail : rpshah37@hotmail.com

• “અોિપિનયન”નો અા અ<ક પણ વ2ચવાની મj પડી.  િહિચ{સ 
િવ�નો /ખ વ2ચવાની અોર મj અાવી.

- ઉષા ઠEર
e.mail : ushathakkar@yahoo.com

દલાઈ લામાના દશHનનો અમJ ય "હાવો સLપડયો N
• અાદરણીય મV{�ભાઈ dઘાણીએ પોતાના ‘gઇસ�ક‘ 

અૅકાઉ{ટમ2 િવનોદ મVતાu< અા અવતરણ સમા@યાu< jણી હ+< અા�યZચિકત 
થયો છ+<. િવનોદ મVતાના મતથી ય તાજ+બ થવાA<. એ લ� 7 :  ‘… અાવા 
અા ઝોકl કાર� vટલાક વાચકો J મારાથી રા~ ન હોય, તો 8મl અ{ય� 
જવાl સાર+ છ�ટછાટ 7.’  વાMતવમ2 અાપ� દTક અાપણી પસ<દગીન2 
સમસામિયકો ખરીદીએ છીએ અl વ2ચીએ છીએ. વ2ચવા, ન વ2ચવા 
સબબ અાથી કોઈની પરવાનગીની અાવ�ય�ા નથી.  િવચારની 
અિભ@યિ�નો �:ો અહ� v{�વત� બl 7. વળી, @યિ�ગત Mવાત<�યની 
બાબત પણ નજરઅ<દાજ ન કરીએ. 

બરખા દ�f દલાઈ લામાની �લાકાત લીધી 8નો અBય<ત Nભાવક 
અl રોચક વીિડયો Jઈl ભાવિવભોર બની જવાA<.  એ ધમZ'ર+ષની અ2ખમ2 
c મMતી હતી 8મની વાણીમ2 c �rા હતી 8 vટલી સબળ છતી બનતી 
રહી હતી. વરસો  પVલ2, vlડાના ટૉરો{ટો નગરમ2 એમl સ2ભળવાનો, 
Jવાનો અl મળવાનો �હાવો દયાl અl મl મ�લો, 8 સ2ભરી અા@A<. 

અા વીિડયો િલ{ક મોકલવા મા\  અાભારી છીએ; વળી, િzMટૉફર 
િહિચ{સ અ<Xનો પણ વીિડયો Jઈ સ2ભળીl સાર+< લા�A<. અાભાર.

- મનOખ શાહ
e.mail : mansukhshah123@btinternet.com

 ‘Thank you for reading and enjoying it.’
• “અોિપિનયન”  વ2ચવાની મj જ અાa 7. પર<I તd િડિજટલ અ<ક 

સાh c NાMતાિવક મોકલો  છો 8મ2 તમાર+< લખાણ હોય 7 : Thank you for 
enduring it. અા ક�  7. અાy< vમ લખાય ? Enduring  ફરિજયાતપણાની 
કોઈક ભાવના દશ�a 7, અણગમો �ચa 7. j� v ‘“અોિપિનયન”l સહી  /વા 
મા\  અાભાર.‘ વળી,  લોકોl ગમI< હોય અl 8મl અાવ2 8વ2 કારણો સબબ 
ધરાર વ2ચy< પડI< હોય, 8વો ય અથZ અામ2થી �દા થાય 7. મોટા ભાગના 
વાચકોl પસ<દ પ� 7 8 સાર+ દTક અાu< �શીથી �વન કT 7, 8મ જ 8મ 

કરવાનો 8 દTકl અાન<દ 7. અાથી તd 7�+< વાS અામ બદલી શકો : ‘Thank 
you for reading and enjoying it.’

- રજનીકા*ત Q. મRતા      
e.mail : rajnilamehta@gmail.com

અવનવL વાચનથી િવચાર કરતો કરી U"યો
• j{Aઅારી અ<કમ2 એક પછી એક હાMય-કટા5 /ખો વ2ચતા ખાતરી 

થઈ v �ોતી{� દa, ધન�ખલાલ મVતા, બક+લ િ�પાઠી વXT ગ+જરાતી 
હાMય/ખકો પછી ય વારસો લગીર િવલાયો નથી. ‘કાકા, gઇસ�કમ2 અૅકાઉ{ટ 

ખોલાિવA< v નહ� ?’ વ2ચતા અા પVલ2 વ2¡લો એક કટા5/ખ યાદ અાવી ગયો : 
‘Talking face to face is so ... yesterday !’

અાજની \કિનકી હરણફાળની માનવીય સ<બ<ધો પર અવળી-સવળી vવી 
અસરો થાય 7 એ /ખનો બોધપાઠ રVવાનો:  ‘દ�રના ૧૦૦૭ ¥f{ડ્સ gઇસ�ક પર’ 
connected હોય પણ not with people right in front of you ! c 
પોતાની અાસપાસ  હોય 8ની સાh  avoid talking, much less seeing  one 

another. અા 7 કાકાની M/ટ - પાટી[iPad]ની કરામત !
અા પાટી,  iPadની કમાલ પર થોડા કટા5મ2, થોડી હકીકતભરી §િનયા 

મા\  હરિનશ jની લ� 7 :  7i2 પ2ચ વષ|મ2 ક¨©ªટT §િનયા બદલી ન2ખી 7. 
છપા«લ2 'Mતકો અ¬�ય થવા મ2ડF2 7. સાત ચની ‘કાકાની’  પાટીમ2 લાખો 
'Mતકો Nા©ય 7.’ અl ગ+જરાતીમ2 Jડણીની અાગાહી કરનાર મા\ ¡તવણી - 
કટા5ના િમ� �રમ2 અાવી જઈ હરિનશભાઈ લ� 7 : ‘અાc તો ક¨©ªટરl 
કાર� §િનયા એટલી ઝડપથી બદલાઈ રહી 7 v ગ+જરાતી ભાષા S2 જ� અl 
કઈ Jડણીમ2 હ� 8 ભગવાન નહ� પણ ક¨©ªટર j�.’

ચીમન પ\લ ‘ચમન’ના /ખમ2 - ‘નવા વષZના સ<ક�પોમ2 - �ોતી{� 
દaનો તી®ણ, ડ<ખ િવનાનો હાMયવારસો છલકાઈ ઊ� 7. અા બધા હાMય/ખકોl 
ઘણા ઘણા અિભન<દન અl શ+ભ કામનાઅો. અા સરસ /ખો શોધી કાઢી સ<કલન 
કરવા મા\ ત<�ી પણ અિભન<દનના ભાગીદાર બl 7.

ઋIલ Jશીનો અ[/ખ ‘અલિવદા ! િzMટોફર િહ¡{સ  - અલિવદા!‘ 
એટ/ અ<[fજ પ�કાર - િફલ�ફ, �િr~વીના િવરાટ  @યિ�Bવની પVચાન. 
ગ+જરાતી વાચકોl અાવા િવરાટ  @યિ�Bવની °�ણ પાન2મ2 જ પિરચય અાપવા 
બદલ ઋIલભાઈl }બ અિભન<દન.  … િહ¡{સના િનયાગરાના ધોધની માફક 
વVતા શ±દો વ2ચતા,  એમની અલગારી l aધક દલીલબા~ની અ2ટી²<ટીમ2થી 
પસાર તથા વાચક એકદમ Nાણવાન,  ¡તનસભર અl ઉiાસમય બની jય. 
ઋIલભાઈ એમના એવા ઉBસાહી વાચક - ચાહક તરીv એમનો /ખ Yરો કરતા 
લ� 7 : િહ¡{સl અાખરી સલામ અl અવનવા િવચારોથી મl િવચાર કરત2 
કરી ³કવા બદલ ધ{યવાદ.’

‘લોકનાદ’u< v/{ડર મ´A<. ચાર+લ ભરવાડા - િવનય મહાજન દ<પતીની 
યા�ા અl 8મu< યોગદાન રાµ¶u< ગૌરવ 7.  ગ+જરાતીતા, ભારતીયતાl દીપાa 7. 
સ:ભાવના - એકતા અાવા Aગલના મહાય¸થી થાય 7;  એક િદવસના ઉપવાસથી 
નહ� !

− ડાVાભાઈ નાWભાઈ િમXYી
[Kamal Kunj, 3 Buckingham Mews, SUTTON COLDFIELD,   West 

Midlands B73 5PR, U.K.]  
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હાયક%             
• ચીમન પ+લ ‘ચમન’

!"હીઅો બો(,
મરનાર-. સાર0. -
મડ2. હ3 !!

(૨૮ અૉ7ટોબર ’૧૧)
•

સ.તાન ;લી,
દ>ક લીધા પછી,
બની સગભE !

(૨૮ અૉ7ટોબર ’૧૧)

 •
ભરાઈ Gય 

હોલ બધા, ભકતોથી ;
Jસાદ ટાK!! 

(૨૮ GLM. '૧૨)

• 
ડોલર Nકી;

િવચારો આS ઘણા -
આરતી (તV !!

(૨૮ GLM. '૧૨)

• 
ભજનો કX,

મળનાર પાછળ-
પZલV શ\Lય !!

(૨૮ GLM. '૧૨)
•

મોટા ઘરમV,
એની એકજ છબી,
^વા_ મ"!

(૦૩ જ\ન '૧૧)
•             

Jbમ પcોમV
લખાઈ e અમારી,

નવલકથા !
(૦૩ જ\ન '૧૧)

•
ઘર કામમV 

મ" fઇ, ફોટામV 
એ મલકાય !!                  

(10 સijkબર’૧૧)

•
મારી પlી/િJયા" (એક વષnની િવદાય પછી)

પોઢી ગઇ p.,
ખqચી લVબી ચાદર -

Nકી" મ"!!

**
ન મા" મન,

ગઈ p.  ઘણી દ\ર -
પહોr. sમ?

**
(૦૭ uv0. '૧૨)

e.mail : chiman_patel@hotmail.com

ચાલ-્સ િડક2સ
  

અિવ !મણ ી ય 
નવલકથાઓના 
િxિટશ (ખક 
ચ ા લ n ્ સ 
િડકLસનો જLમ 
7 /2 /1812ના 
રોજ પોટn્સમથમV થયો હતો. zમ-. બાળપણ ભાX 
આ{થક અસલામતીમV વી|M. હp..  … કારખાનામV 
એ" શીશીઓ ધોવા-. કામ મ}M..  સા~ સા~ વાતE 
લખવી શ� કરી.  zની ક�પનાશિ� ગજબની હતી. 
zનો ઉદય ચમ|કાિરક અ" નાટકીય હતો. નીચા, Gડા 
અ" િન�ત િબઝ"શ�ન પીકવીક-. પાc એટ�. તો 
GkM. s આ�. ��(Lડ z JવાહમV તણાવV મVડM.. દર 
અઠવાિડ� zના પcની ચાલીસ હGર કોપીઓ Sચાવા 
મVડી.  રાતોરાત િડકLસ સામાLય પcકારમVથી 
��(Lડના સૌથી લોકિJય (ખક બની ગયા. પીકવીક 
�પસnના નામથી �!તક Jિસ� થM.. |યારબાદ એક 
પછી એક �!તકો આવવા  મVડયા. cીસ  વષ� �ધી 
zની આ સાિહ|યયાcા ચા� રહી. િડકL3 cણ હGર 
પાcો-. સજnન કM� હp.. zની  ઉ>મ નવલકથાઓમV 
‘jલ ઓફ ટ0 િસટીઝ’,  ‘હાડn ટાઇkસ’, 
�(કહાઉસ,‘િ�સમસ sરોલ’ વ�X ગણાય e. zમK 
� વખત અ�િરકાની વVચનયાcા કરી.  વVચનના 
zમK 471 Jયોગ કયE,  આ Jયોગો" જબરદ!ત 
Jિતભાવ મ}યો. અિત પિર�મ" કારK zની તિબયત 
લથડતી ગઈ.  ઇ.સ.  1870મV મગજ પરના હ0મલા" 
કારK zમ-. અકા� અવસાન થM.. લ.ડન ટાઇk3 z" 

અ.જિલ આપતા લ�M. : ‘કમનસી� માનવGતની 
તમામ િસિ�ઓ ન� થઈ અ" કોઈ ચમ|કાર" કારK 
િડકLસની નવલકથાઓ બચી Gય તો માનવGતની 
ભાિવ Jગિત માj આશા-. િકરણ બન�.’

− એલ.વી. 5ષી
http://abhyaskram.blogspot.com/
2012/02/7.html

•••••••••••••••
લોકનાદ : ‘સા9ઝી િવરાસત, સાચી િવરાસત’

એક" હા~ ડફલી " બીGના હાથમV �.ઘર0. − 

અા ચાર0લ ભરવાડા, િવનય મહાજનની fડીએ કમાલ 
કરી e. વરસોથી �ર �ર ગાતV ર�V e અ" એમનો 
Nળગત નાદ e �ધારાનો; સમાજના નીચલા થX 
રZલV નાગિરકો" Lયાય મ�  z�. વાતાવરણ ઊ¡. 
કરવાનો;  કોમી એખલાસ લાવવાનો.  … અX,  દો!ત, 
�ધારાનો ચાલ લાવવા મથp. અા દ.પતી િવરલ e.

જ�યા પર જઈ અ¢યાસ કX, તરતપાસ કX, 
લોકો" સVભ� અ" પછી, �દ,  ગીત-., સ.ગીત-., 
સજnન કX. અ" ફરી પાછV મ.ડી પ_. મ.ચ મ� તો 
મ.ચ; �રીનો £ણો મ�  તો �રીનો £ણો.  લોકોની 
વાત" ચાર0લ - િવનયની fડીએ જ�બર વાચા અાપી 
e. અ" અામ, એમK ‘લોકનાદ’  ના� એક અVદોલન 

જગા¤M. e. અમદાવાદની ઉ¥ચ િશ¦ણ સ.!થામVથી 
િવનય મહાજન §િષ ઇજ"ર (agricultural 
engineer) બ"લા e,  ¨ાX ચાર0લ ભરવાડાએ 
©.બઈમVથી !થપિતની (architect) ઉપાિધ હVસલ 

કXલી. બ." પા3 કૉરપોXટ 37ટર મVZની, એક દા, 
સારી નોકરી ય હતી. z" િતલVજિલ અાપી",  સન 
1992મV,  શVિત-. વાતાવરણ જગવવા અ" 
લોકશાહીની ગિરમા ઊભી કરવા, ªરા સમય માj, 

‘લોકનાદ’ !થાપી", બસ, બ«b £.પી ર�V e. અા 
fડી-. અિભવાદન; એમ" સ¬દય વ.દન.

દરિમયાન,  ‘ઇLસાન હ હમ’" વાચા અાપp., 
ઇ!વી સન 2012-. “સા®ઝી િવરાસત,  સાચી 
િવરાસત”  s(Lડર,  અબીહાલ, �મઝ0મ કરp. અાવી 
પહ¯¥M.. અા વર3, ‘સ|ય’ની રજ\અાત પા" પા" 
અ-ભવવા પામીએ છીએ. અા ચાર0લબZનની વાત, 
અા િવનયભાઈની વાત °શ-િવ°શના અાપણા તમામ 
સમાજ" ય �લાશક લાગ0 પ_ e. તમ" ય f ચાનક 
ચ_ તો મ.ડી પડf,  … ± થાય z ! ‘લોકનાદ’", 
ચાર0લ - િવનયની fડી",  સહાય થવા અહ² સ.પકn 
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“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                    30                                                                                          >?%અારી 2012                                                                          

યાદ કર @A પAચમ
 • પAચમ શ%C

°શમV વસ.ત ભ( અહ² તો િહમ Jપાત e,
આભથી જમીન લગી ³ેત રસ િનપાત e.

ર.ગ- ગ.ધ- છોળ- µમરના અતીત રાગની-
(ના)તાલની સવાર સમી �!ત યાતાયાત e.

એક" છો હાથnવટો એક" અસીમ ગગન,
�ઉ e_ ચીમનીના એ જ કાયનાત e.

યાદ કર p. પ.ચમ કોિકલ !વરની સ.¶ાઓ,
િફLચ, !�રો, રોિબન" ક.ઠ એ જ વાત e.

G! પીળાશ સરસવની પૉ!ટમV મગાવી (,
ડૅફૉિડલની સા~ ટપાલી શા તા¸0કાત e.

(૨૧-૦૧-૨૦૧૦)

છ.દોિવધાન: ગાલગાલ ગાલલગા ગાલગાલ ગાલગા
઼:  લº ગ0ર0 માપ-. પિરવતnન. 

હાથn (Hearth): the floor of a fireplace, usually 
of stone, brick, etc., often extending a short 
distance into a room.
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ચ"ચળમા ક'ત),  ‘મ"જ+ તો આપડા ઘરની લ5મી 6, 
એના જલમ પછી જ આપડા ઘર9" :;" સાવ >?", 
એની પા@ ક)ય કામ કરાવાય ?’

આ વાતનો ઘરમ) કોઈ ખાસ િવરોધ ન 
કરF". એ9" એક કારણ એ ય હF" I ચ"ચળમ) એની 
બીK :રાણી-Lઠાણી Lટલ) સ"Oકારી ન ગણાત). 
સવKઆતા ઘણી વાર ક'તા, ‘ઈ તો દાિડયાની 
દીકરી 6.  એR બીK શ+" ખબTય હોય, િદવસમ) 
ચાર-પ)ચ વાર Uટ બળી Vય એવી ફળફળતી ચા 
ઢYZ અR આખો દી’ જનાવરની Lમ કામ કય\ કT. 
આ તો અમારા બાપા અR એના દાદા નાનપણના 
]શ એટ^ અમારા બાપાએ એના ભાઈબ"ધ9" `ણ 
પાછ+" નો ab?".’

એટ  ̂ચ"ચળમા થોડ) અસ"Oકારી  ખર) પણ 
બોલવામ) કોઈની સાડીબાર ન રાd. હા, 
જકલમાની મયeદા Vળ`.  વળી fાTક જgના 
અસ"Oકાર hર કરી Vય તો મોઢામ)થી i"ડી ગાળ 

પણ નીકળી Vય. પછી જકલમા સમV`, 
ચ"ચળવોવ, આ સાશ" નો ક'વાય હj. એટ^ માની 
વાત માk ચડાવત) હોય એમ ચ"ચળમા બlm કટકા 
ગાળો બો^લ) અR િદRશનો અR એના બાપાનો 
નિઢયો દબાવી :વાની ઈnછા oયp કTલી R 
સ"ભળા`q", ‘મ"જ+ મારી દીકરી 6, આ` તો ખરો 
કોઈ એ9" પારr" કરવા. ડાs" જ ર"ગી નાr" R !’

આ બાબતમ) ઘરની બધી બા?" એક થઈ 
ગtલી. જકલમા Lવી કોઠાડાહી Ouી પણ vgK 
ગtલી.

બધી બા?"એ કw+" I ભ^ આ સ"બ"ધ xટી 
Vય પણ આપy મ"જ+ન) પારખ) નથી કરાવવ).

સવKબાપા તરત જ zડીએ જઈ આ`લા. 
એy રિતભાઈR કw+" I ભલા માણસ, આપણા 
આટલા વરહના સ"બ"ધમ) હ+" તમR ફટિક?" મોતી 
પરખાવતો હોઈશ ? પણ રિતભાઈનો એક જ 
જવાબ હતો,  ‘િદRશ આવડો અમથો હતો {યારથી 
એની બા પાછી થtલી.  એ અમાT રાVની Lમ 
ઊછય} 6.  એ I’ય િદવસ તો અમાT િદવસ અR I’ય 
I રાત તો અમાT રાત.’

આ જવાબ લઈR આoયા પછી ઘરના બધા 
~શષો ]ગા મ�યા અR િવચારવા mઠા I શ+" કર;" ? 
રામKબાપાએ કw+", આનો હ  ̀ એક જ ઈલાજ, 
િદRશની વાત માનવાની.

સવKઆતાએ કw+", ‘V�, માR કહી 
આoય I કાલ સવાT મ"જ+R ત�યાર કT.  એR કાbય 
અમTલી ડો. ખોખરના દવાખાR મોકલવાની 6. 
કોઈ �6 તો ક'વા9" I મ"જ+ન) મામી િબમાર 6 

અR ડો. ખોખરના દવાખાR દાખલ કય\ 6 એટ^ 
ખબય� �છવા Vય 6 અR િદRશR L ખાતરી 
કરવી હોય - Vવ, આ આખી વાત પતાવી દો.’

Vદવમામા ગયા એથી બમણી ઝડU પાછા 
આoયા,  ‘બા?" તો  f� 6 I આ સ"બ"ધ તોડી નાખો.’ 
આટલી નવાઈ તો સવKબાપાR િદRશની વાતથી 
પણ નહોતી લાગી.

‘bયો બોbય), સ"બ"ધ તોડી નાખો ! અR 

બી�� સ"બ"ધ hડવા V� ત"ઈ ઓbયા Uલો �� ઈ 

જ �છવાના R I અગાઉનો સ"બ"ધ Iમ xટી ગયો ?’ 
વાઘKઆતાના ચ'રા પર મયeદા ~શષો�મ �ી 
રામચ"�K9" �જ છવાઈ ગ?".  એ બોbયા, ‘V�, 
hડય ગાડ+" અR તારી કાકીR �કી આoય એના 
બાપાR �ય�.’

વાઘKબાપાએ કw+",  ‘ભાઈ,  આપ� 
કાbયથી `’વાર �કીR ર)ધવા mહી Vઈ.’

Vદવમામાએ કw+", ‘ભાણા,  બા?"ની 
અ�લનો એક જ>યાએ એ�ડ આવી Vય 6. 

એનાથી વધાT વાત કરીએ તો આપy જ �રખા 
Iવા�. મોટો થા ત"ઈ આટq" �યાન રાખL, શ+" ?’

સવKઆતાએ કી�",  ‘ઘાઘરા પલટણ કીધી 
એટ^ થઈ ?�.’

પછી બધા ય �ડો �ાસ લઈR hરથી 
હOયા. આટલો આન"દ તો ભવાયા hવા જઈએ R, 
ડાગલો ગળામ) ઢોલ ભરાવીR સવKઆતા Lવા 
આબ�દાર માણસોR, પ�સા આપ�ો માબાપ, અz 
તમારા ભ"િગયાR બદ^ ચFરાઈથી, પ�સા આપ�ો 
માબાપ તમારા ભ"િગયા એવી ગાળ  : {યાT ય 
નહોતો આવતો.  એ તો હ+" બાજ+મ) maલો એટ^ 
નહYતર કોઈ બહારથી આવીR જ+એ તો એR એમ 
જ લા� I બધા ય ]ગા થઈR જકલમાનો ખરખરો 
કT 6.

બીL િદવ@ મ"જ+R અમTલી મોકલવા9" 
ન�ી થ?". Vદવમામા ગાડ+" લઈR Vય અR બ�" 
પતી Vય એટ^ સ)L પાછા આવતા ર'વા9".  મ� 
કw+" I અમTલીમ) ‘Lસલ-તોરલ’ ચા^ 6 એ માT 
h;" 6.  એટ^ મR ય સાk લઈ જવા9" ન�ી ક?�. 
સવાT મ"જ+ રડતી હતી અR એક ઓરડામ) પલ)ઠી 
વાળીR mસી ગtલી � ઊઠવા9" નામ જ નો’તી 
^તી. એટ^ રાવKબાપા ગ+O@  થયા : ‘બા,  હ` 
Iટq" મોડ+" ? જલદી પતાવોR આખી વાત.’

પછી જકલમાની આ"ખમ) આ"� આવી 
ગય),  એમy મ"જ+R બાવ�થી પકડી ઉઠાડીR કw+", 
‘V હ  ̀ ન ભાઈ, ના પાડt શ+" વળવા9" 6 ?’ 
મ"જ+ન) ડgસક) અR બળદના િન:�ાસ િસવાય બ�" 
શ)ત હF". ફp ભગત Vy ભગવાન મોભાT ચડીR 
mઠા હોય એમ �Z hઈR બોbયા, ‘mન,  મ"જ+ તો 
અણસમજ+ 6 એટ^ ર�. બાકી સૌ સૌન) કરમ સૌR 

ભોગવવાન) 6,  ક) ભગવાન ?’ કહીR ભગત રાK 
¢યા, એટ^ લા>?" I ભગવાR ‘હા’  પાડી હોવી 
hઈએ ! મ"જ+એ રડત) રડત) VદવમામાR કw+", 
‘ભાઈ, હK ગાડ+" પાછ+" વાળી ^ R.’ એક વાર 
VદવમામાR, મારી ભાભીના સમ ભાઈ, ગાડ+" પાછ+" 
વાળી  ̂ R.’  એમ કw+", એટ^ Vદવમામાએ 
ક"ટાળીR કw+", તારી ભાભી મરી Vય તો હ+" બીK 
કશ", પણ આ ગાડ+" તો પાછ+" ના જ વ£. પછી આd 

રO� મ"જ+એ VદવમામાR વતાoયા નહY.
ડો. ખોખરના દવાખાR સહ+ પહjnયા {યાT 

{ય) િદRશની  મોટરસાયકલ પડી હતી. Vદવમામાએ 
મR કw+", હ+" તમાક+ ^તો આ;" ભાણા,  F" આય) જ 

T��. {ય) જ એક �મમ)થી િદRશ બહાર આoયો 
અR મ"જ+R એક ઓરડો બતાવીR કw+",  આ"ય) આવી 

V. મ"જ+એ મR mય હાથથી સખત પકડી રા¤યો, F" 
મારી સાk જ ર'L. િદR¥ કw+",  એ9" ક)ઈ કામ 
નથી. પછી મR કw+",  F" આ"ય) જ ર'L. એ મ"જ+R 
ઓરડામ) દોરી ગયો અR એકાદ િમિનટ  પછી સીટી 
વગાડતો બહાર આoયો અR એ9" ¦^ટ  Oટાટ� કરીR 

જતો ર§ો. પાછળથી મ"જ+ બહાર આવી. મ� �છ?", 
શ+" થ?" મ"જ+ ? એટ^ એ બોલી I આના કરત)  તો 
મરી જ;" m’તર. મ� આગળ �છ?", પણ એy 
જવાબ ન આ¨યો, રડયા જ કરી.

થોડી  વારમ) Vદવમામા આoયા. એમy 
મR �છ?",  શ+" થ?" ભાણા ? મ� કw+" I િદRશ તો 
જતો ર§ો અR મ"જ+ તો રોયા જ કT 6.

‘ઠીક,  ક)ઈ વ)ધો નહY, ચાલો જલદી, 
નહYતર િફલમ9" મોડ+" થા'.’

પાછા ફરત) આd રO� મ"જ+ રડતી જ 
રહી.  �ર પહjnય) {યાT બધ) �છવા મ"ડય), શ+" 
થ?" ? શ+" થ?" ? Vદવમામાએ કw+", િદRશક+માર તો 
હ+" આ;" ઈ U’લ) જ નીકળી >યા અR મ"જ+ તો  hવો 
ની રોયા જ કT 6.

બીV િદવ@ સવારમ) દસ વા� 
Vદવમામા �ીફળ અR પ�ડા9" પડીક+" લઈ બVTથી 
�ર આoયા R સમાચાર આ¨યા I રિતભાt લગન 
મોકલવા9" Iવરાo?" 6. પછી નાિળtર લઈR મ"જ+ 
રસોડામ) નીs" ઘાલીR maલી {ય) ગયા R કw+", 
લાવો આ નાિળtર મ"જ+ના માથામ) ફોડીએ.  આમ 

તો બધી ય બા?"ના માથામ) ફોડ;" h�, માળ) ]ગ) 
થઈR રીિડયારમણ કરત) હત).

પછી તો વાઘKબાપા અR રામKઆતા 
બધા ય રસોડામ) બા?"R ઠપકો આપી ગયા, ક)ઈ 

અ�લ જ ન©, hવો તમારા પગ  ̂હાbયા હોત તો 
ફLતો જ થાત R આખા સમાજમ) ? 6ª� 
સવKઆતા આવીR ઠપકો આપી ગયા, ક)f �� 
ઊભો થાય એટ^ અ�લથી કામ ^વાય, ક)ય પાની 
સા«" hઈR ગા�?" બોલવા નો મ"ડાય, સમ�) I 
ન© ? પણ તમારી આગળ ડા’પણની વાF" કરીએ તો 
ય શ+" અR નો  કરીએ તો  ય શ+" ? સાવ પ¢થર ઉપર 
પાણી જ 6, માળ) હાળ) બ�ર).

જકલમ) ¬ણામ) mસીR પચાપ માળા 
®રવત) હત). એ ક"ઈ ન બોbય) પણ સવKઆતાએ 
પીઠ ®રવીR ઑિફસમ) જવા Lવા પગ ઉપાડયા, 
હK અર° જ મ)ડ �>યા હ¥ {ય) ચ"ચળમા રોટલા 
ઘડત) હત) � લામ)થી  એક �ધ±  લઈR ઊભ) 
થઈ ગય) અR રાડય નાખી,  તમારી મા²ના ધણી, 
હ` આoયા છો ડાયા થાવા, તમારા mય કg^ ડામ 
:વા :વા h�, મારી રતન Lવી દીકરી - કહીR 
ચ"ચળમાએ hરથી �ધ±  ગાય� કયe વગરની કાળી 
પોપડીવાળી દીવાલ પર પછાડ?". ચાT બાજ+ �ના 
કોલસા ઊડયા, પછી નીZ mસીR ચ"ચળમા છgટા 
સા: રોઈ પડય). એક vgસક+" �શ" કરીR બીV vgસકા 
મા³  એમy �ાસ અ"દર લીધો {યાT તાવડીનો 
રોટલો બળીR કોલસો થઈ ગયો હતો !

(સ´ભાવ : ગ+જરાતી િવભાગ, «"બઈ ?િનવµસટી 
�કાિશત અR જય"ત પાTખ R િશરીષ પ"ચાલ સ"પાિદત  

‘ગ+જરાતી વાતeસ"ચય : ૨’)
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બધી $વ&થા થઈ ગઈ + , -. ?’ 
સવ0આતાએ 4છ67.

-દવમામાએ જવાબ આ;યો, ‘હા આતા.’
રહોડામA Bમ + ?’
‘CયA વAધો + ઈ તો બા67નો જ + ,, હ0 

ય મારી બા અ, કાકી B’ + B મ7જG, નથી મોકલવી.’
સવ0આતા ગG&I થયા. ‘હાળA ડોબAનA 

ડોબA જ યK, કીL7 B હ$ ખોટી લપ Pલો તો ય 
માનતA નથી. નQ હમR તો SAક ઘઘલાવવA પડU,’ 

કહી, સવ0આતા ઑિફસમAથી નીકળી રસોડા 
તરફ ઊપડયા.

‘બા67એ ભા[ કરી,’ કહી, -દવમામાએ 
ઑિફસની લાદી \ વતરણાથી ^ણ ક_કરી દોરવા 
મAડી.  પછી મ, `ઈ, કaG7,  ‘ભાણા, તારA 
મોટAબા, કહી bR B ત, સવારના પોરમA તcયાર 
કરી bય, કA’ક તાયd લીe મોડG7 નો થાય.’

fયA -દવમામાના બાg0 રામ0આતા 
બહારથી આhયા. એi 4છ67, ‘SA jયા ભાઈ ? 
પછી હG7 k67 આખી વાતl7 ?’

‘`વો, મારી બા , કાકી હ0 નથી 
માનતA, આતા CયA રહોડા બાજG જ jયા +.’

‘એનો અરથ ઈ B કાmયl7 અમ[લી જવાl7 
મAડી વાળવાl7 એમ ? અ[ આજ જ બટકો  Pડીએ 
jયો એની nગG7 મo B’વરાવી દીL7 + B કાmયની વાતl7 
નpી +.’

‘મારી બા B’ય + B 4ળો qકો  આ 
હગપણમA, આપડ, તો િવરાણી િસવાય બીજA 
ઘણA ય ખોવડA મળી [વાનA, એની ઉપર જ SA 
s7ગt7 ભAj67 + ?’

‘તારી મા તો િલરિઝની +,  આ કોઈ 

કોળીવાઘરીl7 ઘર + B નખ Rવી વાતમA હગપણ 
તોડી નખાય ? કAઈ મ7જG આપડ, વાલી નથી 
એમ ? અટાi હG7 મગના દર0, કઈ, જ હાmયો 
આv7 છG7 B ગGશવારથી ઈ આપડી હોિપસમA સ7ચો 
મAડી bય. િવરાણીની એક આખી ઓયડી આપડી 
મ7જGના કિરયાવરથી ભરાઈ [’વી `z, આપડા ચાર 
ભા67 વ{| એકની એક જ છોડી , બ{ચાડી !’

fયA સવ0આતા હAફતાહAફતા ઑિફસમA 
આhયા અ, માથાના ફાિળયાનો ખાટલામA ઘા કરી 
બોmયા, ‘આ $’વાર - આ $’વાર અટ} થઈ 6~ હ� -’

‘હG7 k67 ભાઈ ?’ રામ0બાપાએ 4છ67. 
‘બા, રોવરાવવA પડયA, બીજG7 શG7 ? મo તો 

પછી ચો��7 કઈ જ દીL7 B બા,  તP અ, આ ચા[ય 
બા67 આ7યાથી $’તA જ થઈ -વ, કોઈની જ�ર નથી 
અમા[. પછી બા રોયA , કીL7 B એv7 હોય તો કરો 
તમારા અભરખા 4રા , નાખી �ો દીકરી, ક_વામA, 
કાmય �ગડવા�� મ7જG, તcયાર કરી bશG7. -.,  આ 
$વાર એટ} થઈ 6~ હ�.’

fયA વાઘ0આતા , મ�રમામા ટ્[�ટર 
લઈ, આhયા. વાઘ0આતા મ7જGના  સગા બાg0, 

પણ એ, બહG રસ નહ� B એમની સગી દીકરીની જ 
વાત ચા} +.  એમનો એક જ િસ�ાCત હતો B 
વ�વારl7 કામ સવ0ભાઈl7 + � ક_ટી }U.  આપi 
�તી સ7ભાળવાની, પણ સવ0બાપાના દીકરા 
મ�રમામા ભાયd રોનકી, એi ટ્[લરમAથી �કડો 
મારતA મારતA 4છ67, ‘કA ભાણા,  શG7 B’ + 
કામશbશનA Iનાનીઓ ?’

-દવમામાએ કaG7, ‘મAડ મAડ P� લાhયા 
છ7ઈ, હ$ કાmયની વાત પતી -ય તો િનરAત.’

વાઘ0આતા આવી, ઑિફસમA �ઠા, 
�પચાપ. વાઘ0આતા Rv7 જ ભગતl7 હ�7, એ તો 
આખો િદવસ રામનામl7 જ સમરણ કરતા હોય. 
ભગત પ�લA તો ^iય ભાઈ Rવા સ7સારી હતા, 
પણ હ$ ભગતના નામથી જ ઓળખાતા. પ�લA 
સ7સારમA રસ }તા પણ પછી એક િદવસ એમના 
ઘરનA ચ7ચળમા, બોલાવી, કહી દીL7 B કાmયથી હG7 
ભલો , મારા ભગવાન ભલા. સ7સારની રી� તP 

મારA પ�ી થાવ ઈ બરાબય�,  પણ કાmયથી મારો નવો 
જનમ +. કાmયથી સ7સારનA બધA ય કામ બ7ધ. બસ, 
એ ભગત થઈ ગ�લા. ગામના લોકો વાતો કરતા B 
ભગત, તો તાળી લાગી ગઈ +.  પણ આ અ7� એક 
જGદો મત હતો : ભગત, ભગત થયા પ�લA ગામનA 
દાિડયAઓની, વહવાયAઓની બીડીઓ માગી, 
પીતા એટ} દાિડયAઓl7 ક�v7 હ�7 B ભગતના 
મગજમA મફતની બીડીનો Lમાડો ચડી ગયો +, 

ભિ�l7 તો સાવ �ત +. ભગત ભગવાનથી ની|ની 
ક�ાના કોઈ સા�  વાત કરતા નહ�. હા, Sા[ક મ, 
બાળક ગણી વાતો કરવા બોલાવતા.  હG7 ફિળયામA 
રમતો હો� fયા[ એ ટહGકો કરતા, ‘આવો 
ભાણાભાઈ !’

હG7 જતો એટ} એ ક�તા B આR B આR 
તો મીરAબાઈl7 એક ભજન ર{67 +.  ભગત ઘણી 
વાર મીરAબાઈ B નર�સહ મ�તાનA ભજનો રચતા. 
મ, 4+, સ7ભળાv7 ?

હG7 ડોકG7 હલાv7 એટ} પટારાના કાટ  ખાઈ 
ગ�લ પતરા પર દોકડ વગાડી, ભજન ગાઈ 
સ7ભળાવતા, પછી 4છતા, ‘કAઈ હમ-� ?’

હG7 મા�7 Lણાવી, ના પાડતો,  એટ} ભગત 

રા0  થઈ, દAત કાઢતા B SAથી હમ-ય, આ તો 
ભિjત + ભિjત, શG7 ?’ એટ} હG7 ક�તો B ‘ભિjત.’

qળ વાત એમ હતી B પોતાl7 ભજન 
સ7ભળાhયા પછી ભગત મ, દસ પcસા વાપરવા 
આપતા, એટ} ¡A ¢ધી એ પcસા વાપરવા મળતા 
ર� fયA ¢ધી આપણ, આ આખી વાત ભિ� હોય 
B ગAડપણ, એમA કોઈ -તનો વAધો નહોતો.

‘મા, રોવરાhયA ઈ બરાબર નQ,’ મ�રમામા 
બોmયા. વાત સાચી હતી. જકલમા આખા ગામમA 
4છવા �કા�  ગણાતA. એમની આમCયા આ�7 ગામ 
પાળ�7. ઘરમA ય જકલમA આજGબાજG હોય fયા[ 
બા67 છોકરA, ઢીબતી વખ� ગાળો ન બોલતી. 

સવ0આતા પણ વ�વારમA q7ઝાય fયા[ 
જકલમાની જ સલાહ }તા.  પણ આ તો વાત જ 
નોખી હતી.

મ7જGl7 સગપણ નાનપણથી Pડીના સરપ7ચ 
રિતભાઈ િવરાણીના છોકરા િદ,શ $[ ક[£7. િદ,શ 

એના બાપાનો  એકનો એક હતો. �ની મા એ, નાનો 
Pલી, ગGજરી ગ�લી. આટલA વરસ બરાબર ચાm67 
અ, લjન, હ$ �-^ણ મિહના બાકી હતા fયા[ 
�, કોઈએ ઠસા$£7 B મ7જG, સાથળ પર કોઢ +. 

પ7થકમA પ�લA એક-� છોકરીઓ, આવા ડાઘ 
પ�લી રા� પકડાઈ ગ�લા fયા[ એમના ધણીઓએ 
એમ, કાઢી qBલી,  એટ} િદ,શ ભિવ¤યમA ભવાડો 
ન થાય એમ અગાઉથી ચકાસણી કરી }વા માગતો 
હતો. એi ક�વરા$£7 B,  તP ક�તા હો તો હG7 
આવી, ખાતરી કરી -�,  નહ�તર મ7જGલા, 
અહ�યA મોકલો.

ઉનાળાની બપો[ હG7 }સન કરી, 

સવ0આતા, ¥ર જમવા જતો. એક અ7ધાિરયા 
nજવાળા ઓરડામA બપોરl7 કામકાજ કરી, 
નાહીધોઈ, એ મા�7 ઓળતી હોય B િદ,શ, ‘}ટર’ 
લખતી હોય fયA હG7 જઈ ચડતો અ, 4છતો, ‘મ7જG 
શG7 કર¦યો ?’ 

મ7જG સ�જ સ7કોચ પામી, ક�તી,  ‘`,, 
િદ,શ, }ટર લ�7 છG7.’

‘એમA માશ7 નામ લ�67 B નQ ?’ આવતી 
જતી ટપાલોમA માશ7 નામ હોય એવો મારો આ§હ 
ર�તો. મ7જG લટકો મારી, ક�તી,  ‘તારી ઘરવાળી 
ત, }ટર લખU એમA તાશ7 નામ લખU.’  પણ હG7 
વ�વાશ ¨¦Bલી રજ_ કરતો B મા[ વહG + જ નહ�.

મ7જG ક�તી, ‘� તા[ ય એક દી’ વોવ ¥ર 
આવU. ઉતાવળ  હોય તો - ¥[ જઈ, ગોળામA 
પાણકો ના�ય.’

હG7 ¥ર આવી, બાપા, 4છતો, ‘બાપા, મા[ 
વોવ Sા[ આવU ?’

બાપા રા0 થઈ, ક�તા, ‘�7 ક�તો હો તો 
કાmય લાવી દઈએ,  બોmય, એક ચોટલાવાળી લાવવી 
+ B � ચોટલાવાળી ?’

હG7 ¨7ઝાઈ, મોટAબા, 4છતો B એમA શG7 
©ર પª ? પછી મોટAબા સમ-વતA B એક 
ચોટલાવાળી વોવ કામ ઘ� ય ક[,  �  ચોટલાવાળી 
શણગાર સજવામAથી «ચી આ$ fયા[ ઘરl7 કામ 
ક[ , ! એટ} હG7 થોડી વાર ગ7ભીરતાથી િવચારી, 

ક�તો, આપª તો એક ચોટલાવાળી જ વોવ `z, 
કામ નો ક[ એવી ઘરવાળી શG7 કામની ?

મ7જG � ચોટલા }તી અ, ઘરl7 કામકાજ 
ખાસ કરતી નહ�. ¨7જGની બા તો ઘ� ક�તA, 
‘ન¬ભાઈ, આયA બાપાના ¥યd કAS કામકાજ 
શી�ય,  નcતર તારા સાસ[ �7 તો ગા67 ખા� પણ 
nગી  મ" ય  ખવરાવવાની !’  પણ ભગતનA  પ�ી 
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